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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2250/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a atribucions de competències als
consells insulars en matèria de transports.

I.5) Pregunta RGE núm. 2246/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a excursions a béns d'interès cultural
com a excursions turístiques.

El primer punt de l'ordre del dia són preguntes, la primera de
les quals la formula el diputat Sr. Joan Bosco Gomila, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a atribucions de
competències als consells insulars en matèria de transports.

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

Sr. President, demanam que es retardi fins a la pròxima sessió
plenària les dues primeres preguntes i la darrera, perquè, com
saben, la consellera de Presidència i el conseller de Turisme no
són aquí, si els pareix bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, quedaran ajornades les preguntes primera i
cinquena.

I.2) Pregunta RGE núm. 2251/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a atribucions de
competències als consells insulars en matèria d'artesania.

Segona pregunta, que formula el diputat Sr. Joan Bosco
Gomila.

I.3) Pregunta RGE núm. 1638/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a compara de l'edifici d'Ibasan
per 95 milions.

I.4) Pregunta RGE núm. 2245/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a valoració tècnica de l'immoble
adquirit per l'Ibasan.

Tercera pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a compra de l'edifici d'Ibasan per 95 milions de pessetes. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Si li pareix bé, formularé
conjuntament les preguntes tres i quatre perquè fan referència al
mateix, a l'adquisició per part de l'emprewsa pública Ibasan de
l'edifici de l'avinguda Gabriel Alomar i Villalonga per valor de
95 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden agrupades la pregunta número tres, que és
sobre la compra per 95 milions de pessetes, i la número quatre,
sobre la valoració tècnica de l'immoble adquirit per Ibasan.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Efectivament...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...demanàvem quina explicació tenia que Ibasan hagués
adquirit aquest edifici per 95 milions de pessetes quan tres mesos
abans havia estat valorat en 33 milions de pessetes per un agent
de la propietat immobiliària independent. L'explicació, l'hem
tenguda quan ens ha arribat l'expedient, entre que es va formular
la pregunta i avui, ha arribat aquest expedient, per dir-li'n
qualque cosa, perquè, d'expedient, no en té res, l'únic que se'ns
hi diu és que hi ha un paper on s'accepta la compra per 95
milions de pessetes, però no hi ha cap valoració tècnica, i aquest
és el motiu de la segona pregunta, per quin motiu no hi ha la més
mínima valoració tècnica que ajudi a vestir una mica aquest
expedient de compra, que podria donar una explicació a aquest
vertader increment de valor que en tres mesos va sofrir aquest
immoble. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Sampol, el fet que hi hagués
una valoració d'un API independent en 33 milions de pessetes, a
efectes, com vostè sabrà, de l'aportació d'aquest immoble a una
societat, no té res a veure amb el seu valor real  amb el seu valor
de mercat, que, com vostè sap, òbviament, és el que fixen dues
parts lliures i independents en qualsevol transacció comercial.

Què és que és cert aquí, en qualsevol cas? Bé, que en aquest
immoble i en l'adquisició d'aquest immoble hi havia tota
una sèrie de components, tota una sèrie de variables, molt
difícils de quantificar per qualsevol expert independent, per
qualsevol API independent, quins? Bé, el fet que aquest
immoble estigui ubicat en els mateixos baixos de la
conselleria, a l'avinguda, el fet que en ser un local
comercial, no s'hi hagués de fer cap tipus d'obra o reforma
perquè pràcticament amb envans prefabricats era suficient,
o el fet que no s'instal•làs en els baixos de la Conselleria de
Medi Ambient un altre negoci o indústria..., no indústria,
però sí negoci no desitjat, això és difícilment valorable.

Quant que no es va fer una valoració d'aquest immoble,
sí que se'n va fer, òbviament, la va fer el gerent de l'Ibasan,
qui va comprar, va valorar i va ponderar quin podia ser el
seu preu d'adquisició i va ser admès pel consell
d'administració de l'Ibasan, en conseqüència, es va procedir
a l'adquisició d'aquest immoble. Gràcies, Sr.  President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El que és cert és que un perit
independent, per valorar l'aportació de capital a una societat
anònima, fa aquesta valoració de l'edifici. Hem de tenir en
compte que, al propietari de l'immoble, li interessava una
valoració alta perquè era una aportació de capital, a més
valoració, més accions que aportava el propietari d'aquest
edifici.

Bé, la veritat és que valora a 107.000 pessetes el metre
quadrat i tres mesos més tard el Govern, perdó, Ibasan, el
compra per 303.000 pessetes el metre quadrat, parlam de
l'octubre de l'any 1992. Quatre anys més tard, es torna a
posar a la venda un edifici just al davant de l'edifici de
l'Ibasan, i el compra l'Ajuntament de Palma, sap a quant a
pagat el metre quadrat l'Ajuntament de Palma a la mateixa
altura de les avingudes, només que a l'altra part de carrer?
A 98.324 pessetes el metre quadrat, mitjançant un
procediment, amb una valoració dels tècnics de
l'ajuntament, que valoren planta per planta, planta baixa és
un poquet més alta, surt a poc més de 140.000 pessetes el
metre quadrat, però, en tot cas, quatre anys més tard,
l'Ajuntament de Palma paga a menys de la meitat de preu un
edifici a la mateixa altura i amb les mateixes condicions
d'estat de l'immoble..

Una empresa pública, naturalment, no necessita cap
procediment, però els doblers públics s'han de vigilar de
millor manera, senyor representant del Govern en aquest
cas, i no basta que un informe del gerent, que pot saber molt
d'aigües depurades, valori aquest edifici. Crec que s'han de
mesurar molt més les coses perquè els doblers de tots s'han
de vigilar de molt més a prop.
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Per a nosaltres, aquesta va ser una mala compra, com va ser
una mala compra Can sales, com va ser una mala compra l'edifici
d'Agricultura. A l'hora d'adquirir edificis públics, el Govern cada
vegada ha fet un mal negoci, mal negoci per als ciutadans, per
als propietaris dels edificis, un gran negoci.

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. No tengui cura, Sr. Sampol, que el
Govern tracta d'administrar els doblers que reb dels ciutadans i
que són dels ciutadans, i ho tenim perfectament clar i
perfectament assumir, amb la millor de les delicadeses, amb la
millor de les gestions, amb la millor de les administracions.

Miri, el que no té cap sentit, com vostè ha dit, és comparar el
preu d'un edifici quatre anys després, quan vostè sap que l'any
92, dins l'ordre de les avingudes i amb motiu de la construcció
d'un centre comercial que ja està en marxa els preus es varen
disparar i varen anar a l'alça d'una manera gairebé escandalosa.
Aquest era el context que hi havia en aquell moment. Li agraesc
que vostè mateix hi faci referència i em digui que, si bé el preu
mitjà de l'edifici de les avingudes s'ha pagat a 98.000 pessetes,
ja el preu de planta baixa, i li record que aquest local és tot en
planta baixa, és un local comercial, es va pagar prop d'un 50%
més car, no sé si ha dir 140 mil i busques de pessetes; li record
que aquest era tot en planta baixa, i també li record que no és el
mateix adquirir 330 metres que tot un edifici sencer, crec que les
magnituds no són en absolut comparables.

Miri, el preu de qualsevol edifici és el que marquen les dues
parts que un moment donat van a comprar-lo. Aquí, com li he dit
abans, hi havia unes variables que no són quantificables, que no
hi ha cap API que les pugui quantificar, que és el fet d'estar dins
el propi edifici de la conselleria, i aquest va ser un dels
arguments més importants a l'hora de decidir aquesta compra.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 1043/98, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a incompliment del termini de
presentació i aprovació d'un Pla regional de protecció del clima.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a
interpel•lacions, la primera de les quals és la que formula el Grup
Parlamentari Mixt, relativa a incompliment del termini de
presentació i aprovació del Pla regional de protecció del clima.
Sr. Diputat, té vostè la paraula, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Bé, "per a nosaltres, els acords parlamentaris són
sagrats", paraules del president Matas en el debat sobre
l'estat de la comunitat l'octubre de 1997; "per a nosaltres, els
acords parlamentaris són sagrats", a més, ho va repetir, ho
va repetir en aquella ocasió. Òbviament, Els Verds hem
hagut de venir a aquesta tribuna per recordar aquestes
paraules i per recordar la burla que d'aquestes paraules fa el
Govern, no només en el cas que ens duu aquí, que és una
cosa aprovada fa un any i mig i que encara no s'ha dut a
terme, sinó que aquest exemple pot ser extrapolat a tants i
tants altres acords parlamentaris presos aquí, supòs que tots
igualment sagrats i que encara dormen el somni dels justos.

El Reglament, el reglament d'aquesta cambra, diu que
passat el temps acordat, el que s'hagi marcat per a cada
iniciativa, i en no haver-se donat compliment a un acord
parlamentari, el Govern haurà de comparèixer a la comissió
corresponent i donar explicacions, i donar explicacions. No
sabem res de les explicacions del Govern, no ha comparegut
a la comissió, supòs que d'ordenació territorial per dir què
ha passat amb aquesta iniciativa que es va aprovar fa ara
divuit mesos, el 12 de novembre del 96 aquesta cambra va
aprovar per unanimitat una moció presentada per aquest
diputat que els parla, d'Els Verds, que instava el Govern a
redactar i presentar en el termini màxim d'un any , en el
termini màxim d'un any, un pla regional de protecció del
clima i que aquest pla hauria de contemplar un estudi sobre
la contribució balear al canvi climàtic, un paquet de mesures
per tal d'estabilitzar l'emissió de CO2 l'any 2000, reduir un
20% aquestes emissions l'any 2005 en relació amb els
nivells de 1990, etc.

En aquell moment, jo ja els vaig dir, i ho torn a repetir,
que em va sorprendre agradablement que aquesta cambra
aprovàs per unanimitat, una iniciativa jo crec que tan
agosarada i tan interessant com aquella, no tan sols perquè
l'hagués presentat aquest diputat que els parla, sinó perquè,
segons tenc entès, no hi havia fins al moment cap altra
comunitat autònoma, cap altre parlament que hagués
aprovat una iniciativa similar al nostre país, per tant,
n'estava encantat, però, és clar, un any i mig després encara
no en sabem res, i és clar, ja sabem com és el Govern del
Partit Popular, podria ser que ara sortís el conseller de Medi
Ambient i ens mostràs un document i em digués "Sr.
Balanzat, està aquí, ja el tenim fet, el Pla regional del
clima", podria ser, de la qual cosa m'alegraria moltíssim, i
hauria ja valgut la pena, haurà valgut la pena, presentar
aquesta interpel•lació per tal que de pressa i corrent el
Govern hagi posat en pràctica, hagi posat en marxa un acord
parlamentari d'aquests tan sagrats, com comentava el Sr.
Matas ara fa uns mesos.
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Per tant, tant de bo que sortís el conseller i digués "Sr.
Balanzat, vostè no s'adona de res, això ja està fet", tant de bo,
tant de bo, però l'experiència ens diu que precisament la
Conselleria de Medi Ambient és especialista en ignorar i en
riure's dels acords parlamentaris.

No fa gaire vaig haver de recordar un exemple, que ara torn
a dur a aquesta tribuna. La Comissió d'ordenació territorial
d'aquesta cambra, a proposta dels Verds va aprovar la creació
dels comitès especialitzats dins la Comissió balear de medi
ambient en un termini màxim de tres mesos, de tres mesos, i, a
més d'aquesta creació, aquests comitès especialitzats haurien de
comptar amb la participació activa dels grups de conservació de
la naturalesa de la nostra comunitat; bé, poc més d'un any
després d'aprovar això, evidentment, no s'havien creat encara
aquests comitès especialitzats, que s'havien de crear en tres
mesos, i no només això, sinó que el conseller de Medi Ambient,
en resposta a una pregunta d'un diputat d'aquesta cambra diu, i
està escrit en el BOPIB, que els grups de conservació de la
naturalesa no han de formar part d'aquests comitès, quan un any
abans aquesta cambra havia decidit que sí, havia decidit per
unanimitat que els grups de conservació de la naturalesa sí que
havien de formar part d'aquests comitès, però es veu que el
conseller de Medi Ambient és una més alta autoritat que aquest
parlament, que és la representació, la més alta representació, del
poble de les Illes Balears, i ell, pel seu compte, diu que bé, que
tant li és el que hagi decidit el Parlament, que ell creu que els
grups ecologistes no n'han de formar part i, per tant, es passa pel
folre els acords del Parlament, cosa que crec que és bastant greu.

Ho record una altra vegada, "els acords del Parlament són
sagrats", Matas dixit, són sagrats.

A qui volen enganyar, senyors del Partit Popular? Aquesta és
la política suposadament ecologista del Partit Popular. de tant en
tant, aproven alguna iniciativa ecologista i després l'arxiven, la
col•loquen dins el calaix, quan ja ha estat titular de premsa, "el
Partit Popular aprova..." o "el Parlament, amb els vots del Partit
Popular aprova una iniciativa ecologista", quan ja estat titular de
premsa, ho arxivam, ho guardam, i s'ha acabat, no en tornam a
parlar, d'aquest tema. Home, jo crec que això és bastant
impresentable.

I mentrestant, què passa? Mentrestant, es confirmen d'una
forma cada cop més contundent els efectes potencialment
catastròfics del canvi climàtic, que es, en definitiva, l'objecte
d'aquesta iniciativa, perquè el que a nosaltres ens interessa, el
que interessa als Verds, és que els acords que es prenen aquí i,
especialment, evidentment, els acords que més interessen, és
duguin a la pràctica, evidentment, per això ens preocupa que
acords presos fa un any i mig encara no s'hagin dut a la pràctica.
Jo, avui, a aquesta tribuna duc algun exemple concret que
m'interessa especialment, òbviament, però possiblement
portaveus que parlaran més tard podran posar multitud
d'exemples d'iniciatives que els seus grups han presentat i que
encara esperen que es duguin a terme, quan han estat aprovades
per aquesta cambra. Això és el sagrat que els senyors del Govern
creuen que són els acords del Parlament.

Com dic, mentrestant, fem plans de carreteres, fem més
autopistes, omplim amb més cotxes i el problema no només
no està en vies de solució, sinó que s'agreuja més.

Per tant, jo demanaria a les senyores i als senyors del
Govern, del Partit Popular, que, per favor, es prenguin
seriosament les paraules del seu president, el Sr. Matas  i
que es creguin de veritat que els acords del Parlament
haurien de ser sagrats. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Govern, té la paraula
el conseller de Medi Ambient, el Sr. Ramis.

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

Gràcies, Sr. President -si puc llevar el clip...-. Senyores
i senyors diputats. No li treuré, Sr. Balanzat, el Pla regional
de protecció del clima perquè ja li vull aclarir des del primer
moment que no està elaborat com a tal Pla regional del
clima, no hi està redactat, per tant, no passi ànsia, a pesar
que li duc documents, no els hi mostraré, sí que els posaré
a la seva disposició, òbviament, perquè els pugui estudiar,
però com que no és el Pla regional del clima, en parlarem.

Però a pesar que no està redactat, el que jo crec que és
important, en donar compliment a la importància que té el
president del Govern, en representació de tot el Govern, les
promeses i els compromisos presos dins el Parlament, li vull
dir quin és el nivell de compromís que es va prendre en
aquell moment, fugint un poc de la formalitat o de la
literalitat dels acords, de fer el Pla regional, i anar al que
vostè mateix en la seva intervenció d'aquell dia perseguia,
quins eren els objectius d'aquest pla regional, quin fi es
perseguia mitjançant la implantació, i segons el Diari de
Sessions número 55, de dia 12 de novembre de l'any 96,
pàgina 2128 , vostè deia que, bàsicament, del que es
tractava, mitjançant el Pla regional de protecció del clima,
era, i era el primer que deia a la seva intervenció, reduir les
emissions de CO2, d'anhídrid carbònic, amb una premissa
bàsica, que era que aquest pla estigués connectat a dos
suports, per una banda, al Pla energètic, per l'altra, a la
política de transports.
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Parlem, idò, del Pla energètic, i, dins aquest pla energètic, sí
que l'hi vull fer menció expressa d'un document que ja existeix
en el Govern balear, que és l'avaluació de l'impacte del sistema
energètic balear en el medi ambient atmosfèric, informe
actualitzat el maig del 97 allà on, de qualque manera, s'analitza
aquest impacte de tot el sistema energètic dins el nostre medi
ambient atmosfèric, que, com vostè sap, suposa tot el que és la
producció d'energia, més o manco, com veurem més endavant,
el 60% de totes les emissions atmosfèriques; per tant, parlam
d'aquell element que suposa més de la meitat de la contaminació
atmosfèrica que tenim a la nostra comunitat.

I jo, d'aquest document, que el pos a la seva disposició i,
òbviament, a la de tota la cambra, m'agradaria destacar tres
aspectes.

El primer, que fa referència a les emissions atmosfèriques,
una anàlisi comparativa de l'any 91 a l'any 96, quins han estat els
volums d'emissions; li diré, en aquest sentit, que dins tots els
ítems, dins tots els paràmetres analitzats, hi ha una disminució
molt important en el que són nivells de contaminació, amb una
excepció, després hi farem referència; l'excepció, òbviament, ve
donada pel fet que precisament el CO2, que és, tal vegada, el
component més important de l'efecte hivernacle, ha augmentat
entre aquests anys, 1991 i 1996, un 12%, aquest creixement, tot
i que és molt important i que, òbviament, en la responsabilitat de
govern, la nostra funció és evitar-lo, no està, com vostè sap, en
absolut proporcionat, és substancialment inferior al creixement
de la demanda energètica dins aquests mateixos anys. Per produir
aquesta energia, òbviament, una energia que s`'ha incrementat
molt, per damunt aquest 12%, hem estat capaços de reduir les
emissions, hem estat capaços, com dic, les emissions de CO2.

Altres aspectes que m'agradaria destacar d'aquesta avaluació,
els comentaris i les conclusions finals.

Quins són aquests comentaris? L'impacte global derivat del
consum energètic ha disminuït un 17% entre 1991 i 1996, a
pesar, globalment, de l'increment de la demanda energètica. La
incidència de les mesures de millora medi ambiental esmentades,
sobretot en instal•lacions de generació elèctrica, ha fet que
l'índex d'impacte per unitat de consum energètic s'hagi reduït un
31% en aquests cinc anys analitzats, i després, que l'impacte
mitjà per habitant, tenint en compte la població flotant,
òbviament, no pot ser d'una altra manera, ha baixat en un 25%
aquests darrers anys.

Conclusions, bé, una de coneguda, les principals fonts
d'emissió atmosfèriques contaminants són les centrals
termoelèctriques i el transport per carretera, és una obvietat que
tots coneixem.

Comparant les dades relatives de les emissions d l'any 91
respecte de les del 96, s'hi observa que tant el que és l'impacte
global atmosfèric derivat del consum energètic com els índexs
d'impacte per unitat de consum i habitant s'han reduït d'una
manera significativa, aquesta reducció d'impacte mediambiental
és a causa, en gran manera, a implantació de millores
tecnològiques i al control sobre aquestes emissions dels sistemes
de generació elèctrica.

Dins aquest context, dins el context del Pla energètic, jo
crec que a vostè, com a tota la cambra, no se li escapa que
dins el Pla energètic, criteris ja aprovats per aquest
parlament, des del Govern hi ha una aposta clara, una aposta
per la utilització, com a alternativa als combustibles que en
aquest moment s'utilitzen a la nostra comunitat, del gas
natural. En aquest sentit, li faré referència a una taula, supòs
que vostè la coneix, però jo crec que és molt important, la
qual, de qualque manera, dóna una dimensió adequada i ens
situa dins el que suposarà canviar, d'acord amb el Pla
energètic, el consum de combustibles fòssils per gas natural,
de determinats combustibles fòssils per gas natural, respecte
del fuel i del carbó, que son les dues fonts que en aquest
moment s'utilitzen.

Quant als nivells d'emissió de sofre, el fet d'utilitzar gas
natural, en comptes de fuel o carbó, significa una reducció
del cent per cent de les emissions, no hi haurà emissió de
sofre.

Quant a l'emissió d'òxid de nitrògen, respecte del fuel,
suposa una reducció del 40%, i respecte del carbó, suposa
una reducció que va entre el 50 i el 80% de les emissions
actuals; record que en aquest moment utilitzam al sector
elèctric, bàsicament, carbó i fuel.

Respecte de les cendres, he de dir que també hi ha una
reducció, òbviament, del cent per cent, no hi haurà
producció de cendres mitjançant el consum de gas natural.

I respecte de l'anhídrid carbònic, CO2, que és, com tots
sabem, l'element més perjudicial, he de dir que respecte del
fuel hi ha un 30% estimat de reducció i respecte del carbó,
un 505 de reducció.

Jo crec que, en aquest sentit, el Pla energètic i l'aposta
del Govern és molt clara, és a dir, amb independència
d'interpretacions literals, amb independència que,
efectivament, no hi hagi el paperet, és ver que el Govern ha
fet una aposta clara, que el Govern duu endavant una
política de minimitzar els impactes i les emissions
atmosfèriques, i que l'esperit d'aquell acord del mes de
novembre de la'ny 96 és present dins l'acció de govern.

Parlem de política de transports. Jo crec que el Govern,
en aquest sentit, també és clar. Hi ha una aposta clara pel
transport clara, hi ha una aposta clara pel tren, hi ha una
aposta clara per potenciar aquest transport públic, i també
s'està experimentat en determinades qüestions, com puguin
ser els vehicles elèctrics o qüestions similars, a pesar que en
aquest moment això està absolutament en una fase
experimental.
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En concret, què es fa des de la comunitat per reduir aquest
canvi climàtic? Jo crec que vostè sap, i és una obvietat, però està
be repetir-ho, que les solucions locals o regionals per tal d'evitar
aquest canvi climàtic, des del punt de vista tècnic, són, com a
mínim, dubtoses quant a la seva eficàcia, això no vol dir que
hàgim d'el•ludir la responsabilitat política que ens correspon fer-
ho, però també és ver que ens hem de situar dins el context que
tenim i vostè sap, si no, jo li ho dic, que les emissions d'anhídrid
carbònic a les Illes Balears són 6.186.000 tones, que representen
el 0'1% del que emet en tota l'Estat espanyol, 4.813.000 tones;
que l'Estat espanyol emet, més o manco, un promedi del 60% de
la resta de països europeus; que en aquest moment, del total
d'emissions per sectors, la indústria representa un 4'7, el sector
primari, un 2'2, el sector de serveis, un 4'8, i el sector residencial,
un 3'6, xifres pràcticament menyspreables; el fort, el gruix, de
l'assumpte està en el sector energètic, amb el 60%, i en el sector
de transports, més o manco, un 25%. Per tant, aquests són els dos
àmbits d'actuació en què nosaltres hem de fer incidència.

Per acabar, jo crec que està clar que tot i que no vàrem donar,
o no hem donat fins ara, i en donarem, esper donar-ne molt aviat,
perquè es tracta de fer el paper, posar blanc damunt negre tota
una sèrie d'actuacions, les quals li acab d'explicar, compliment
d'aquest acord de Parlament, sí que, dins l'esperit, el Govern hi
dóna compliment sobradament, amb aquest esperit. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa
unes setmanes, el conseller de Foment va explicar des de la
tribuna que els plans, moltes vegades, no feien més que, o no
servien més que per fer pols en els prestatges. Segurament,
aquesta pintoresca teoria ha fet escola, i ara el conseller de Medi
Ambient parla d'un pla aprovat per aquest parlament, la seva
redacció de protecció del clima, es refereix a aquest pla com el
paperet, i diu que el paperet pot no estar llest, però, en definitiva,
ha intentat explicar-nos l aposició del seu govern respecte
d'aquesta qüestió.

Des de punt de vista d'Esquerra Unida, volem dir que
enyoram aquest paperet, volem aquest paperet, i que nosaltres,
quan vàrem votar a favor que el Govern redactàs aquest paperet,
és que crèiem que fèiem una cosa sensata i seriosa, perquè si no
no l'haguéssim votat a favor. Jo no sé si tots els grups de la
Cambra, i en concret el grup majoritari, comparteixen aquest
elemental criteri, és a dir, quan es vota a favor d'una cosa és
perquè es pensa que és una cosa seriosa?, o en realitat es vota un
paperet per llavors, tanmateix, oblidar la proposta -això sí- en els
prestatges o deixar-la per fer pols?

És cert que, com explica el conseller i ja es va explicar
quan es va presentar aquesta proposta en el Parlament, és
cert que en termes quantitatius, és a dir, el que aporta la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'efecte
hivernacle, el que aporta al deteriorament del clima, és
quantitativament poc important. Evidentment el clima del
planeta no dependrà de les mesures que nosaltres adopten en
aquest sentit, però és cert que el deteriorament o no del
clima del planeta dependrà del fet que, com nosaltres,
moltes altres comunitats autònomes, molts d'altres estats,
s'involucrin en aquesta qüestió, perquè si tothom fa el
mateix raonament, que la seva aportació individualitzada no
suposa un canvi significatiu de la tendència, òbviament no
es farà res; només des de la implicació de tots es podrà,
qualque dia, posar fre al deteriorament climàtic del planeta.

En segon lloc, el tema que es planteja en aquest pla és un
tema important per a les Illes Balears perquè en obliga a
reflexionar, ens obligaria, si existís, a reflexionar i a prendre
mesures sobre tota una sèrie de coses importants, pla
energètic que, efectivament, fa referència a la font
energètica prioritària, però també a les mesures d'estalvi,
també a les mesures d'eficiència energètica, també mesures
que afectaran l'urbanisme o que afectarien l'urbanisme, és a
dir, com feim cases que consumeixin manco energia, com
dotam aquestes cases de tal manera que es consumeixi
manco energia; i afecta també els transports, i també afecta,
per exemple, la gestió dels residus: o no farem una reflexió
sobre l'aportació de CO2 que fa, per exemple, l'incineració
dels residus?, una vessant del problema que normalment no
tenim massa en compte.

Des d'aquest punt de vista a mi em sembla que el paperet
té molt d'interès i, lògicament, el paperet és insubstituïble
per unes dades de fortuna que s'han plantejat fa una estona
des de la tribuna d'aquest parlament i que jo entenc -ja ho
dirà el grup interpel•lant al seu torn- que no responen
realment a la interpel•lació, perquè la interpel•lació no és
sobre unes dades concretes, no és sobre una situació
concreta; la interpel•lació fa referència a l'incompliment
d'un acord d'aquest parlament, i d'això no s'ha sentit ni una
paraula; ni s'ha sentit una paraula sobre l'explicació de per
què s'ha incomplert un acord d'aquest parlament, ni de les
intencions respecte al futur o eventual compliment d'un
acord d'aquest parlament, i això jo crec que sí planteja un
problema de caràcter formal, formal, però políticament molt
important, que és si realment aquestes misses solemnes que
celebram aquí cada dimarts tenen qualque virtualitat, perquè
dins el joc de les decisions ja sabem que poca, perquè els
ciutadans i la Llei d'Hont varen decidir, per parts iguals, que
aquí hi havia majoria absoluta i, per tant, dins la presa de
decisions, efectivament, el que feim aquí cada dimarts té
relativament poca incidència; però, si a més a més, el poc
que aquí s'acorda i es decideix d'una manera unànime i des
d'instàncies distintes al Govern o al partit majoritari no es
compleix, realment haurem de plantejar-nos si l'únic que
feim és una mica de cine per als mitjans de comunicació,
amb la qual cosa potser l'hem de fer a una altra banda, el
Teatre Principal, i aprofitam altres infraestructures.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ja va saludar la
iniciativa de la interpel•lació que es va l'octubre de l'any 96 sobre
aquesta qüestió, i va estalonar també la proposta que va fer el
Grup Parlamentari d'Els Verds, el diputat d'Els Verds, sobre un
estudi per conèixer i prevenir els efectes que el canvi climàtic
provoca a les nostres illes. En aquella interpel•lació es va esment
a l'informe dels experts del Club de Roma, que proposava que
era un repte engrescador doblar la riquesa reduint a la meitat el
consum de recursos, i segons aquest club, la tecnologia en
aquests moments ho permet i el que fa falta és decisió política i
econòmica. Però ja hem vist quina és la decisió política i la
voluntat política del nostre govern, que el Parlament li encomana
una tasca d'elaborar un pla i ell ve aquí i ens diu que l'esperit
d'aquest pla està dins la política del Govern però que convertir
aquest esperit en cos, convertir aquest esperit en un pla que tots
puguem veure clarament quines són les mesures que es volen
prendre i que es preveuen en aquest pla, és difícilment
localitzable, i ens hem de contentar amb una sèrie de qüestions
que va apuntant anecdòticament el conseller, que diu que
l'esperit de la moció ja es compleix per part del Govern.

És evident que els incompliments del Govern dels acords
d'aquest parlament, malgrat l'expressió a què vostè ha fet esment
del Sr. Matas, són reiterats, i que per tant està bé que des de
l'oposició, que és en definitiva la que planteja les iniciatives que
s'aproven quan consideren les iniciatives, que després les
incompleixin és evident que açò s'ha de denunciar i, des del
PSM, així també ho volem fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Miriam Muñoz de la Vega.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas y señores
diputados, una vez más estamos hablando sobre el cambio
climático que, a pesar de las veces que se ha tratado el tema, se
podrían seguir aportando datos y conclusiones, pero igual que
han hecho otros grupos, los otros grupos, insistimos en que la
interpelación es sobre el incumplimiento del Gobierno
autonómico de una resolución del Parlamento que le instaba a
realizar un plan regional de protección del clima.

Cuando se debatió la moción, el grupo que la presentó
fue criticado por simplista, por requerir un plan de
protección del clima que sólo contemplaba dos puntos:
primero, elaborar un estudio sobre la contribución balear
sobre el cambio climático y sus efectos en las islas y,
segundo, tomar medidas para estabilizar y reducir las
emisiones de CO2, olvidando otros aspectos menos
importantes pero que también deberían formar parte de este
plan. Pero no se solicitó, por parte de Els Verds, un plan tan
simple por comodidad, se hizo así intencionadamente para
que todos los grupos pudieran votar a favor, ya que lo que
se pedía era fácil de realizar para el entonces gobierno de
nuestra comunidad autónoma. Y así fue: se aprobó por
unanimidad ante la sorpresa de muchos, dado el carácter
ecologista de la moción.

Lo que no ha sido ninguna sorpresa es que, después de
un año y medio y a pesar de la simpleza de la moción, aún
no se ha presentado ningún plan, ni siquiera se ha realizado
el estudio solicitado. Hoy esperamos una explicación que
difícilmente nos puede satisfacer, o no nos ha satisfecho por
lo menos hasta ahora. Si fuera por falta de interés
confirmaríamos una vez más la despreocupación que tiene
el Govern actual por el medio ambiente.

Más grave es la falta de voluntad para cumplir una
resolución del Parlamento aprobada por unanimidad, y más
grave todavía es que el conseller de Medio Ambiente diga
que se está haciendo, que dé algunos datos aislados o que
mencione algunas actuaciones relacionadas como el tema,
es decir, no han sido capaces de realizar un plan tal y como
se requería en el plazo convenido. Ahora vemos cuánta
razón tenía el diputado Sr. Balanzat al pedir que se
contemplaran únicamente dos aspectos en el Plan de
protección sobre el clima, aunque el resultado haya sido el
mismo que si se hubiera pedido un plan mucho más
completo, es decir, ningún resultado, ningún estudio, ningún
plan y ninguna medida nueva para reducir las emisiones de
CO2. Definitivamente, nada. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, de lo
que ha manifestado el Sr. Conseller de Medio Ambiente y de
otras indagaciones que hemos realizado, deducimos de esta
interpelación que el Govern balear tiene un objetivo claro en
cuanto a todo lo relacionado con el clima y, sobre todo, con la
protección del medio natural y del medio ambiente, y así se ha
demostrado no sólo por las actuaciones que viene realizando, que
posteriormente relataré, sino también por el interés y la
participación de la propia Conselleria de Medio Ambiente en
proyectos de investigación como puede ser, por ejemplo, el
proyecto Inver, promovido por el Instituto Cerdá, el cual está
diseñando un instrumento que permite identificar las medidas
más eficaces y económicas para reducir la contribución al efecto
invernadero de las emisiones generadas por la gestión de
residuos, incluyendo este programa el estudio de las alternativas
más idóneas, como son los tratamientos biológicos avanzados
para la valoración de la materia orgánica residual de las técnicas
de valoración energética de alta eficiencia; para el resto, el
rechazo y el biogás.

El problema del cambio climático es un tema ampliamente
debatido no sólo en la cumbre de Río, en el 91, sino también en
la reciente cumbre de Kyoto, donde una de las conclusiones más
importantes fue que, para reducir el efecto invernadero, sea
necesario reducir la actual emisión a la atmósfera. Hay que
recordar que los estudios realizados en la Antártida han
demostrado la directa correlación entre el aumento de la
temperatura media de la Tierra y la contaminación con anhídrido
carbónico -CO2- en la atmósfera, sin menospreciar las otras
aportaciones antropogénicas, que también generan emisiones de
gases que contribuyen al aumento del efecto invernadero, como
son el metano, el dióxido de nitrógeno y los compuestos cloro-
flúor-carbonatos.

Se preguntarán qué está haciendo la Conselleria con el
objetivo de reducir el cambio climático, qué actuaciones está
llevando a cabo. En primer lugar hay que aclarar que el
planteamiento de soluciones locales o regionales para evitar el
cambio climático son, desde el punto de vista técnico, como
mínimo dudosas en cuanto a su eficacia; solamente una
planificación a escala mundial, con participación de todas las
instituciones implicadas, puede tener realmente sentido. También
hay que señalar que la contribución balear a este problema
resulta mínima; las emisiones de CO2 de las Islas Baleares
representan menos del 0,1% de las generadas por todo el Estado
español. 

Una vez expuestos estos detalles, creo que son muy loables
las actuaciones siguientes que el Gobierno viene desarrollando,
entre las que cabe destacar: en transporte se está desarrollando un
plan para potenciar el uso de vehículos eléctricos en Formentera;
en energías renovables, anualmente se lleva a término un
programa de incentivación del uso de estas fuentes de energía; en
producción eléctrica están previstas actuaciones específicas, que
ha comentado el conseller, en el futuro plan energético; en
agricultura, ganadería y prevención de incendios forestales, la
valoración de los residuos forestales mediante la elaboración de
compost; la gestión de residuos ya ha provocado la clausura de la
gran mayoría de vertederos, incontrolados sobre todo; el control
de la calidad del aire mediante redes de estudio y medida de
contaminantes atmosféricos. 

Para finalizar, estoy contento que el Gobierno tenga
previsto, entre sus próximas actuaciones, identificar las
medidas dirigidas a reducir las emisiones a la atmósfera, la
aplicación de las medidas prevista en el futuro plan
energético, la reducción de la materia orgánica de los
residuos urbanos, de los fangos de depuradoras y de los
residuos de origen agrario en los vertederos, estudiando
diferentes alternativas de valoración; analizar las
implicaciones de la futura directiva de vertederos a todos los
niveles, legales, técnicos, ambientales y económicos. Sr.
Conseller, como portavoz en esta materia del Grupo
Parlamentario Popular, estoy satisfecho de la gestión que
están desarrollando, y estamos convencidos que esta
comunidad autónoma es innovadora en actuaciones
protectoras del medio ambiente, que desde hace años están
ejecutando. Posiblemente el plan como tal no se haya
aprobado, pero lo que sí es seguro es que las actuaciones sí
que se están realizando y son un éxito. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pax. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, la interpel•lació que avui
debatem es titula: "Incompliment del termini de presentació
i aprovació d'un pla regional del clima". Per tant, l'objecte
d'aquesta interpel•lació és saber, és denunciar, és queixar-
nos del fet que un any i mig després que aquesta cambra va
decidir per unanimitat dur endavant aquest projecte en un
termini màxim d'un any, encara no està fet. 

Bé, com a mínim el conseller ha dit clarament que no
està fet aquest pla regional de protecció del clima, és a dir,
no s'ha donat compliment a un acord parlamentari, i després
ho justifica dient: "Bé, però no s'han d'agafar les coses al
peu de la lletra, no s'ha de ser exagerat, no s'han de prendre
les coses amb literalitat, els acords no es poden prendre
lletra per lletra; és veritat, el paperet d'aquest pla regional de
protecció del clima, el paperet no està fet, però bé, això no
és important, l'important és que la filosofia que ho impregna
tot, amb la filosofia, hi estam d'acord, i la direcció que duim
és l'adequada, etc., etc." I després tot això ho vesteix, ho
disfressa amb una sèrie de dades d'un informe que,
òbviament, no conec ni coneix, com a mínim, cap membre
-crec- de l'oposició, perquè deu ser un document, un
informe secret, sobre l'impacte de l'energia en el medi
ambient atmosfèric de les nostres illes, i després ens parla
dels beneficis del gas... 
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Miri, jo li diré una cosa molt clara i potser molt forta: avui
m'interessa poquíssim, poquíssim, conèixer aquestes dades
d'aquest informe secret que ningú no coneix, o conèixer els
beneficis del gas respecte a altres combustibles més
contaminants, no és això, el que discutim avui; per tant,
m'importen ben poc, avui, els beneficis del gas, i m'importen ben
poc, m'importen ben poc unes dades amb uns percentatges d'un
informe que ningú no coneix i que vostè s'ha tret de la màniga i
que, com sempre, diuen per quedar bé que està a disposició dels
senyors consellers. 

No és això el que discutim avui, no és avui que hem de
discutir sobre el greu problema del canvi climàtic: això, ho
vàrem discutir fa un any i mig, ja, ho vàrem discutir fa un any i
mig, i afortunadament ens hem de congratular perquè sembla que
tots els grups ens vàrem posar d'acord, amb aquest diagnòstic
que vàrem fer sobre el perill que pot suposar aquest canvi
climàtic i sobre la petita aportació que ha de fer la nostra
comunitat que, efectivament, ja aleshores ens vàrem posar
d'acord en el fet que allò que nosaltres facem des d'aquestes illes
és poca cosa respecte a un problema d'abast planetari, òbviament,
òbviament, des de les nostres illes no resoldrem el problema del
canvi climàtic del planeta, òbviament, però sí que podem donar
passes, sí que podem fer petites coses per intentar posar el nostre
gra d'arena per solucionar això, i tota la Cambra va entendre...;
jo no sé si és que el Partit Popular es va equivocar votant a favor,
és possible que s'hagués equivocat, però bé, a lo hecho, pecho, si
vostès varen votar a favor han d'anar endavant i ser responsables
amb la votació que varen fer.

Per tant, no em parli de dades que ningú no coneix,
d'informes que ningú no coneix i sobre els beneficis del gas, que
no és objecte del que avui discutim. I després em diu: "Perquè
nosaltres hem fet una aposta clara pel transport públic". Per
favor!, per favor!, a qui vol enganyar, Sr. Conseller? Una aposta
clara pel transport públic? Déu meu! Home, si vostè parlàs -no
sé- a Escandinàvia, potser va allà, a una fira turística
d'Escandinàvia i els explica això, tal vegada algú se'l creurà; aquí
ens coneixem tots i sabem les polítiques que fa cadascú; per tant,
no ens vengui a vendre motos com aquesta. 

Jo sincerament li he de dir que, després de veure la seva
resposta i de veure "l'interès" que té el Govern del Partit Popular
en temes de medi ambient, he de dir que em sent estafat, em sent
estafat. Crec que es fa una burla d'aquests acords sagrats, com
deia el Molt Honorable President de la nostra comunitat, els
acords sagrats que han de ser d'aquest parlament, tant si ens
agraden com si no, i continuam sense saber, després de la
intervenció del Sr. Conseller, si algun dia tendrem o no aquest
paperet, com diu ell, que és una cosa tan seriosa com un pla
regional de protecció del clima. No ho sabem, no sabem quan, no
sabem com serà... Bé, idò aquesta és la política ambiental del
Partit Popular. Gràcies. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per tancar ja el debat sobre aquesta
qüestió té la paraula el conseller Sr. Ramis.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; Sr.
Balanzat, l'objectiu d'aquesta interpel•lació era que quedàs
constància de la seva queixa, de la seva preocupació. No es
preocupi, estic segur que els serveis de la Cambra han pres
bona nota i, per tant, si això es limitàs a això, objectiu
complert.

Si el seu objectiu, a més de queixar-se, a més de recordar
que s'havia assolit la redacció d'un document que es deia pla
estratègic de les emissions atmosfèriques, si a més d'anar a
fer literatura, que és molt important, és molt important i que
és important que sapiguem quines fites, quins objectius
tenim per davant, és a dir, quan jo he parlat del paperet no
voldria que ningú interpretàs que amb això es llevava
importància al fet de la redacció del pla, però també crec
que he dit, i ho he dit a la primera intervenció, que allò
important són les responsabilitats polítiques que s'han
d'assumir, i perquè l'aportació que es pugui fer des de la
nostra comunitat a la globalitat del problema és petita no
deixam de tenir responsabilitat; jo, això, ja ho dit a la
primera intervenció i ha semblat que des del Govern
llevàvem importància, llevàvem ferro al problema de les
emissions atmosfèriques. Res més lluny de la realitat.

Li deia que si allò que, a vostè, li importa de veres és
que s'executin mesures de minimització dels efectes de les
emissions de gasos, que s'emetin menys gasos perjudicials
a la nostra atmosfera, el fet, tot i que és molt important, que
s'hagi redactat físicament el pla, és, en tot cas, manco
important que les actuacions que des del Govern es puguin
fer o no respecte a aquest tema. Ja li he intentat fer arribar
que, efectivament, des del Govern hi ha una sensibilitat
envers aquest tema i que des del Govern es prenen tota una
sèrie de mesures al respecte.

Ha parlat que va tenir sorpresa per la unanimitat que va
rebre en el seu moment l'aprovació d'aquest pla. Idò, miri,
per part del Grup Popular no el sorprengui tant, malgrat que
no s'hagi redactat; li dic que, en l'esperit del pla, hi som, i a
més he tractat de demostrar-ho, per tant no és tan estrany.
Hi feim feina, jo crec que es prenen mesures que, des del
punt de vista de qui té la responsabilitat de govern, de qui té
la gestió, és més important prendre les mesures, dur
endavant actuacions, que no -que també és important-
redactar documents, que també és important.
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I vostè em deia: "I mentrestant, què passa?" Mentrestant no
estam aturats, mentrestant feim feina, es duen a terme tota una
sèrie d'actuacions molt concretes dins àmbits distints d'actuació.
Jo he fet referència en la meva intervenció anterior i, per tant,
crec que no val la pena entrar-hi molt, al que representa el 85%
de les emissions, al Pla de transports públics i tot el tema del Pla
energètic; però, clar, també feim feina, òbviament, en energies
renovables, en el tema d'agricultura i ramaderia, en el tema de
prevenció d'incendis forestals, en el tema de gestió dels residus,
s'han tancat pràcticament, en aquests moments, quasi bé tots els
abocadors que existien a la nostra comunitat, no tots però quasi
bé tots; el control de qualitat de l'aire mitjançant xarxes de
mesura de contaminació atmosfèrica i el control d'emissions
industrial. Per altra banda, vostè sap -perquè jo sé que ja es va
plantejar en el seu moment- que la Conselleria de Medi Ambient
participa, en aquest moment, en la seva mesura pressupostària,
tant com es pugui permetre, dins el Projecte Inver que, promogut
per l'Institut Cerdà, proposa dissenyar tota una sèrie
d'instruments que permetin identificar quines són les mesures
més eficaces i econòmiques per reduir la contribució a l'efecte
hivernacle de les emissions generades pels residus; és a dir,
estam fent feina. 

Clar, però és que vostè al final em diu: "No, no, a mi tot això
no m'interessa; que en aquests moments dins el Pla energètic hi
hagi una aposta pel gas natural, a mi no m'interessa"; vostè, vostè
que és Verd i que se sent... Jo no ho entenc; ho entenc des del
moment que hi ha una cosa, i és que vostè no té responsabilitat
de govern, vostè no té expectativa de tenir responsabilitat de
govern i, per tant, no li interessa la realitat de les coses, però si
vostè qualque dia tengués realment expectativa de tenir
responsabilitat de govern, no li quedaria més remei que
interessar-se pel gas natural perquè, el que és evident, és que en
aquesta comunitat s'ha de donar una sortida a la demanda
energètica que existeix i s'han d'anar a cercar uns recursos i, per
tant, a vostè, maldament sigui de Els Verds, si qualque dia
tengués responsabilitat de govern, li interessaria saber què es fa
amb el gas natural.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 1430/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'habitatge
públic.Interpel•lació 1430/98

Passam a la següent interpel•lació, la número 1430/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a política
d'habitatge públic. Per defensar-la té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
política d'habitatge, l'habitatge de protecció pública, és una
parcel•la molt important de la política social d'una
comunitat. Per això a la nostra Constitució es parla
d'habitatge públic a l'article 47, dins el capítol III del títol I,
on es regulen els drets coneguts com a socials o de
prestacions, on es realitza la manifestació constitucional de
l'Estat social. La nostra societat vol, i així ho diu a través de
l'article 47 de la Constitució, que tots els ciutadans, tots,
sense excepció, gaudeixin d'un habitatge digne i adequat, i
perquè això sigui així, la nostra societat, a cop de
Constitució, també, exigeix que els poders públics facin el
que sigui necessari per complir aquest objectiu, facin el que
sigui necessari creant les normes i condicions que facin
falta, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès
general, fent participar la comunitat de les plusvàlues que
generi l'acció urbanística. En una paraula, posant en marxa
tot allò que faci falta perquè existeixi una redistribució de
riquesa que permeti que tothom visqui en un habitatge digne
i adequat a la seva composició familiar.

Per tant, estam davant una qüestió social molt important,
una qüestió social especialment important en una comunitat
com la nostra, on els rics cada vegada són més rics i els
pobres cada vegada més pobres. Aquesta és una comunitat
on sembla que el PIB va abastar l'any passat el 2,2 bilions
de pessetes, el que suposa un renda mitja anual de 3 milions
de pessetes per habitant; per tant, aquesta és una comunitat
capdavantera on l'economia creix més que enlloc, però que
també és una comunitat on els beneficis d'aquest creixement
repercuteixen molt desigualment sobre la seva població.

Per demostrar això bastaria veure quants són els
habitants que estan molt per sota d'una renda mitja anual de
3 milions de pessetes o que analitzem, per exemple, l'estudi
que sobre la pobresa a Balears ha presentat recentment
Càritas, estudi que assenyala que a les Illes hi ha unes 6.500
famílies que viuen en estat de pobresa severa, la qual cosa
significa unes 33.000 persones; que a les Illes hi ha unes
11.000 famílies, que signifiquen unes 4.860 persones, que
viuen en estat de pobresa moderada, i unes 22.000 famílies
que estan molt a prop de l'estat de pobresa. Aquest estudi
ens parla també que hi ha unes 7.500 famílies que viuen en
habitatges en mal estat o en condicions infrahumanes, en
habitatges que no són ni dignes ni adequats, en habitatges
que van des de cases sense condicions fins a barraques, en
habitatges on la gent viu acaramullada, compartint llit, etc.
És un estudi que, en definitiva, mostra la cara de les Illes
que no va tan bé, la cara de les Illes que demana a crits que
els poders públics, com diu la nostra Constitució, facin el
que sigui necessari per trobar solucions; i consti que
aquestes dades de l'estudi són dades sobre la gent més
pobra, aquí no parlam de tota aquella part de la població
que, sense estar en estat de pobresa, té molt difícil o quasi
impossible accedir al mercat lliure d'habitatge, porció de la
població que, per cert, és molt àmplia i important.
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Per tant, nosaltres demanaríem al Sr. Conseller, vist aquest
panorama, si creu que en aquesta comunitat complim l'article 47
de la Constitució; si creu que els poders públics d'aquesta
comunitat, en matèria d'habitatge, fan tot el necessari.
M'agradaria que després em contestàs aquestes preguntes.

De totes formes jo li vull donar l'opinió del nostre grup. Des
del nostre grup trobam que no es fa tot el necessari, no es fa, ni
tan sols, tot el possible; per no fer-se no es fa ni allò compromès,
i no es fa perquè el Govern no creu en la política social, i com
que no creu en la política social aquí no hi ha política d'habitatge,
aquí el que no surt rendible econòmicament no existeix i, per
això, no volen ni sentir parlar d'habitatges de lloguer, de línies
d'ajuda pròpies de la Comunitat, de posar doblers per millorar les
línies del Pla estatal. Aquí la política social no interessa i no
interessa perquè no és rendible econòmicament. Aquí tenim tots
els doblers que facin falta per rentar façanes, per fer places
guapes, però llavors no tenim doblers per dotar les actuacions
dirigides a fer possibles drets elementals dels ciutadans, de tots
els ciutadans, com és el de gaudir d'un habitatge digne i adequat.
Aquí és prioritari que uns vagin amb corbata i vestit abans que
a uns altres els posem calçons, i això, això no és això.

Per fer una bona política d'habitatge es necessita primer
conèixer les necessitats i després prioritzar les actuacions on
realment hi ha aquestes necessitats, prioritzant aquestes
actuacions en favor dels col•lectius més desfavorits. I per poder
dur a terme tota aquesta qüestió, fa falta una bona planificació
per adquirir sòl, aprofitar el finançament dels plans estatals i
establir actuacions pròpies de la Comunitat que completin i
millorin el pla estatal, es necessita, per tant, planificació, gestió
i mitjans. Nosaltres creim que tot això, en aquesta comunitat no
es fa, i li demanam, Sr. Conseller, es fa tot això en aquesta
comunitat?, que se n'ha fet del pla que se'ns va prometre per a
l'adquisició de sòl per fer habitatge protegit?, tenim ja el sòl
suficient per poder complir els objectius que ens hem marcat dins
l'any 98, al pla estatal, en relació amb el règim especial?, o
resulta que tornam a estar com sempre, sense sòl per poder fer
tots els habitatges compromesos o tornam a actuar només allà on
ens donen solars independentment que sigui o no el lloc més
adient fent una política totalment improvisada?

Per altra banda, Sr. Conseller, estam en aquests moments
aprofitant el pla estatal?, quin és el grau de compliment dels
objectius del 98?, li vull recordar, Sr. Conseller, que el Sr. Soler
i el Sr. Matas varen prometre 1.500 habitatges de règim especial
en quatre anys, a raó de 375 cada any entre 1996 i 1999, és
possible complir aquesta promesa? La veritat és que creim que
no en duim camí, però volem saber, volem saber la seva opinió.

Dic que creim que no en duim camí perquè per exemple en el
96 ja només ens fixàrem un objectiu a través de l'IBAVI de 250
habitatges en règim especial, i només complirem un 60 o un 63%
dels objectius totals del pla, i en el 97 la veritat és que les dades
que tenim, a data de desembre del 97, són realment desastroses.
Esper que vostè ens pugui corregir, però el que tenim nosaltres
és un 30% de compliment dels objectius totals i un 10'5 dels
objectius en règim especial, o sigui 65 habitatges realitzats de les
395 que hi havia fixats com a objectiu en règim especial. Si això
és així, malament ho tenim.

Malament en règim especial, i també malament en els altres
règims, sobretot quan, a més, els promotors ja han anunciat
per a l'any 1998, una caiguda de l'habitatge protegit a
Balears, i ho han anunciat argumentant que fa dos anys que
el Govern central els congela el preu màxim de venda, i
augurant que només es qualificarà entre un terç i la meitat
de la quota del VPO assignat per al 98. Tot això, tot això
tenint en compte a més que el preu de l'habitatge lliure ha
crescut de forma molt important a les Balears. Som la
segona comunitat on ha crescut més, i, per tant, la
converteix encara en manco accessible per a molts de
col•lectius, ara ja hi ha molta és gent que difícilment pot
arribar a les condicions que implica anar a l'habitatge lliure.

Per altra banda, Sr. Conseller, ens deia l'any 1996 que en
el 97 intentaria posar en marxa un pla propi de la comunitat
autònoma per tal de crear línies d'ajuda per a col•lectius
amb especials dificultats, joves, gent major, disminuïts, i
que aquests no serien atesos, com es fa ara, a través del
sistema de quotes. En el 97, això no va ser possible, no es
va fer res de res, pensa el Sr. Conseller posar-ho en marxa
dins l'any 98? Té previst el Sr. Conseller posar en marxa
línies d'ajuda per millorar el pla estatal i fer front a la
caiguda del VPO que ens anuncien els constructors?

I ja com a darrera qüestió, sabem que actualment les
comunitats autònomes i l'Estat discuteixen el pla d'habitatge
1998-2001, el pla que el ministre de Foment va dir que tenia
tanta pressa per aprovar entre finals del 96 i principis del 97,
i que encara no està aprovat. El pla que s'havia d'aprovar fa
un any i encara no està aprovat. El pla que no ha arribat a
sortir, però que la seva llarga espera ha provocat inseguretat
dins el sector, congelació de preus màxims de venda, en
definitiva, que sense sortir ja ha empitjorat el resultat del
VPO, un pla que des del nostre punt de vista s'hauria d'haver
previst per a quan acabàs l'actual i no ara, sense perjudici
que a l'actual es poguessin introduir certes modificacions.
De totes formes, ens agradaria que ens informàs d'aquesta
qüestió, de quines són les innovacions que suposa aquest
pla, de si ja s'ha discutit sobre les quotes que tocaran a cada
comunitat autònoma, i si s'ha discutit, amb quines quotes
comptarà Balears; i si encara no s'ha discutit, si encara no
s'han discutit aquestes quotes, a veure si el Sr. Conseller ens
podria avançar què pensa demanar des d'aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

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



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 109 / 21 d'abril del 1998 4753

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Foment.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens trobam a una
interpel•lació creim que important ja que el pla d'habitatge
sempre pot ser objecte de crítica, qualque vegada encertada, i
amb certes matisacions, no. És a dir, sí que hi ha incompliment
per part del Govern respecte del que era el Pla quadriennal
d'habitatge, però no quant a objectius per part del Govern. I
m'explicaré.

El Pla quadriennal de l'habitatge, l'actual, no el que s'ha
d'aprovar en teoria un dia d'aquests en el Consell de Ministres,
tenia fixat un programa previst pel Govern de la nació i que
lògicament quan s'aplica a certes comunitats autònomes crea
problemes en moltes ocasions que ho fan difícil que sigui
aplicable. Per exemple, habitatges de preu taxat, a l'objectiu que
teníem per a l'any 97 eren 600 habitatges, com vostè sap bé, un
habitatge de preu taxat és un habitatge de 120 metres quadrats
útils, un preu de venda no superior a 1'5 el mòdul establert, i que
tenia un avantatge quant als interessos generals en aquesta
comunitat autònoma dels préstecs preferencials.

Què ha passat?, que avui en dia els avantatges que ofereixen
aquests préstecs preferencials no queden compensades pels
inconvenients que suposa tenir un habitatge a preu taxat, amb la
qual cosa aquestes previsions de 600 habitatges de preu taxat que
teníem, s'han transformat amb sol•licitud de qualificació, per
exemple, de 128, i per què?, perquè si la gent no vol accedir a
aquests tipus d'habitatges no hi ha res a fer, no podem fer res
més. Per consegüent, primera matisació d'aquesta qüestió. Jo
crec que això és important.

Les ajudes que tenia el Pla quadriennal de l'habitatge per a
rehabilitació d'habitatges. Bé, més o manco passa el mateix,
vostè sap que el Govern, l'autonòmic, va haver de treure un
Decret 112/97, pel qual donava una sèrie de concessions d'ajudes
a fons perdut de subsidiació d'interessos a aquests préstecs
concedits per les entitats bancàries perquè les rehabilitacions a
través del pla quadriennal no funcionen, no van bé, no hi ha
peticions, nogensmenys sí que n'hi ha, i és ver, a través del decret
del Govern autonòmic, la qual cosa fa que aquelles previsions de
250 que hi havia s'hagin transformat en 259 de sol•licituds de
classificació professional. Bé, va bé, però, torn a repetir, fora del
Pla quadriennal de l'habitatge.

En habitatge de protecció oficial, el règim general, bé, més o
manco s'han complit els objectius, més o manco s'han complit,
per quant de les previsions que hi havia de 1.014, n'hi ha 848 de
qualificats, i si vol que anem als subvencionats, d'habitatges
finançats, dels 1.014 n'hi ha 904, bé, els promotors particulars
han respost un (...) dins el 97 en aquestes previsions que tenim
d'habitatges de protecció oficial règim general.

I en règim especial, la veritat és que les xifres que apareixen
aquí a final d'any són baixes en comparació a les previsions,
perquè de 304 que hi havia d'objectius, n'hi ha 141 de
qualificats i de subvencionats o de pagats, n'hi ha 132. S'ha
de dir que en aquests moments, perquè aquestes qüestions
són temes puntuals, i en un moment determinat podríem
tenir el doble d'habitatges qualificats, en aquest moment
construïm a IBAVI 408 habitatges en règim especial, i 792
habitatges que estan en projecte o en fase d'adjudicació, per
consegüent d'un dia al cap de quinze dies, aquestes xifres
varien substancialment. Avui en dia, com vostès saben,
l'IBAVI construeix 408 habitatges, bé, certament n'hi ha 48
d'aturats al Polígon de Llevant per motius que ja tots
coneixem, i que jo en certa manera no vull entrar en aquesta
discussió ni crec que hi haguem d'entrar, si hi ha un
moviment veïnal on creuen que al Polígon de Llevant ja no
hi ha d'haver ni habitatges de protecció oficial, bé, ja en
parlarem, a veure si podem trobar un acord que faci possible
construir aquests habitatges als solars que té IBAVI, i no
anem a entrar ara si un té la culpa o no, però, torn a repetir,
en aquests moments es construeixen 408 habitatges de
règim especial i 792 que es troben en règim de projecte, de
projecte i obra o d'adjudicació. Per consegüent, en unes
altres circumstàncies, l'objectiu s'hagués complir
perfectament.

I en matèria de sòl, és allà on també tenim un autèntic
problema, i ho dic clarament, tenim un autèntic problema.
Hi havia una previsió de 850 habitatges d'objectiu, i la
realitat ha estat zero, zero, política a través del Pla
quadriennal de l'habitatge, però el cert i segur és que
IBAVI, a través dels anys 96-97 ha adquirit 91 mil metres
quadrats, exactament 91.838 metres quadrats que faran
possible la construcció de 660 habitatges, i els 700
habitatges de Son Gisbert, fan un total de sòl disponible per
construir habitatges de 1.500 habitatges, el que passa és que
no hem pogut anar a través del Pla quadriennal, sinó que
hem hagut d'anar al mercat lliure, a comprar solars. I
certament és una llàstima que els ajuntaments no facin ús de
la reserva que els permet ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Conseller. Jo demanaria que es
desconnectessin els telèfons portàtils, per favor. Continuï.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Com saben i deia, és una llàstima que
els ajuntaments no facin ús de la possibilitat de fer reserva de sòl
per a habitatges de protecció oficial. No ho fan als seus
planejaments, és una llàstima, és una llàstima. El mateix que
com quan tenen solars a través dels seus aprofitaments, en lloc
de reservar aquells solars per oferir i fer habitatge, perquè vostè,
com ha dit, si complíem o no l'article 47, clar, l'article 47 no és
una obligació de les comunitats autònomes just, és obligació
també dels ajuntaments i dels consells, i de totes les institucions
públiques, per consegüent, és una llàstima que s'aprofitin els
solars per vendre, en lloc d'oferir-se solars per poder construir
habitatges de protecció oficial. Per consegüent, jo no sé, com
vostè em demanava, si complíem l'article 47 o no de la
Constitució, jo crec que tot ho vol construir, però el cert i segur
és que molts d'ajuntaments de tots els colors polítics s'estimen
més fer caixa que faixa. És a dir, fer habitatges de protecció
oficial, i això és una realitat que tots coneixem i és una llàstima
que així sigui.

Torn a repetir, la impossibilitat d'avui en dia de fer una
política de sòl a través del Pla quadriennal de l'habitatge, a
Balears és pràcticament impossible. Com sap, el sòl urbanitzable
fa que realment sigui molt difícil, molt difícil poder acabar amb
un sòl urbanitzable amb uns solars disponibles per fer habitatges,
és molt més fàcil, com hem fet nosaltres, a través d'aquests 660
habitatges i 700 a Son Gisbert, (...) del mercat lliure, més fàcil,
més barat i més assequible.

Tenim dos sistemes d'adquirir sòl, un és mitjançant el tema
d'expropiació, no el volem usar, no els volem usar perquè a més
és llarguíssima la tramitació i complicada, i l'altre seria aquell
que li comentava jo, que els ajuntaments seria important i
interessant que oferissin habitatges, solars per poder fer
habitatges, no vendre, i nogensmenys ens trobam un ajuntament
com Felanitx que desitja fer habitatges de protecció, nosaltres li
deim que sí, i ens ven el solar per 32 milions de pessetes, i si vas
a Petra el mateix, i si vas a un altre lloc, el mateix. Per tant, au,
venga, a pagar. I llavors tots són molt sensibles a les
responsabilitats i a l'espèrit social d'aquesta qüestió. Doncs no,
no és així, no és així per desgràcia.

No és cert que no dediquem doblers al Pla quadriennal, vostès
coneixen els pressuposts de la comunitat autònoma i saben que
hi ha 450 milions que serveixen per ajudar el Pla quadriennal de
l'habitatge, més 200 milions de pessetes per donar suport al
decret de rehabilitació que té el Govern balear, per consegüent
són doblers que s'usen per ajudar, completar les prestacions que
dóna el Pla quadriennal de l'habitatge. Per tant, jo crec que
aquestes són les dades sobre els quals hem de discutir i hem de
parlar.

Certament en aquests moments es planteja un nou
decret, un nou decret que vàrem tenir l'altre dia a València
quan totes les comunitats autònoma vàrem poder discutir un
document de treball, que és un esborrany, encara no està
aprovat definitivament, em consta que està a punt, segons
m'han dit, d'anar al Consell de Ministres, i que ens obligarà
a fer molta feina, perquè, efectivament, el nou reial decret
ens obliga, com dic, a realitzar tota una legislació
complementària s'aquest decret, es fixa un preu, es fixarà un
preu, crec que són devers 98.000 pessetes el mòdul, i les
comunitats autònomes podran incrementar el preu en un
15% o disminuir-lo en un 20% segons estimin oportú i
segons les circumstàncies de cada comunitat autònoma, i
s'haurà de legislar sobre aquesta matèria. Les ajudes que
puguem demanar sobre això que vostès ens demanen, són
les que faran possible el nou decret, el nou esborrany, no, el
nou esborrany no, el nou decret del Pla quadriennal. Per
tant, en aquest cas és on pensam que millor podem, ja que
hem de legislar sobre el preu que s'haurà d'aplicar als
habitatges de protecció pública d'aquesta comunitat
autònoma, també serà possible legislar amb el mateix decret
sobre les ajudes que hàgim de donar a persones com els
joves, persones que tenguin dificultats per adquirir un
habitatge o per rehabilitar habitatges.

Per tant, torn a repetir, aquest nou decret, que és això, un
esborrany, i que no és definitiu, perquè si fos definitiu ja el
podria donar a conèixer, però com que no ho és, m'estim
guardar-lo fins que sigui definitiu, ens trobam davant un nou
plantejament, perquè com sap vostè, moltes ajudes cap a
l'habitatge eren préstecs preferencial que avui, amb la baixa
d'interessos ens duen a una altra situació i a unes altres
concepcions del que serà el Pla nacional. La idea que tenim,
com li dic, és continuar fent una política en matèria de sòl
que és una de les qüestions que aquí es plantegen més d'una
vegada, anar al mercat lliure, és el més fàcil, el més còmode
i el més barat per poder construir habitatges, ja que els
ajuntaments no volen participar, tots, pràcticament no hi ha
cap ajuntament que doni facilitats, i és una pensa, per poder
construir habitatges, recórrer al mercat lliure que és el més
còmode i el més barat per poder fer després aquests
habitatges, els record que nosaltres els habitatges els hem de
vendre a un preu taxat, no podem jugar amb els preus, i
quant a habitatges taxats, pràcticament desapareixen al nou
decret, al nou decret els habitatges de preu taxat que aquí a
les Illes Balears no funciona perquè no hi ha mercat, i si no
hi ha marcat tanmateix no funcionaran, i continuar amb els
habitatges de règim especial que tampoc, no és com abans,
perquè ara els de règim especial amb els de règim general
just hi haurà una diferenciació, que és l'IVA, mentre els de
règim general o els que s'entendran com règim general, es
pagarà un 7% d'IVA, els de règim especial tendrà un 4%
d'IVA, i després podrem fer unes petites variacions en el
preu, però realment ens canvia tot. La idea és, torn a repetir,
en matèria de sòl anar al mercat lliure que crec que és el
més prudent i la manera de construir solars per construir, i
en matèria d'habitatges procurar construir aquells 500
habitatges en règim especial i devers 1.000 i busques en
règim general, que és en principi la responsabilitat, la
responsabilitat no, la necessitat més o manco que nosaltres
tenim entès que fan falta en aquesta comunitat autònoma.

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

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com s'ha
recordat avui pel grup interpel•lant i com s'ha recordar en altres
ocasions, efectivament parlam d'un dret constitucional quan
parlam d'habitatges i quan parlam del dret de tots els ciutadans
a fruir d'un habitatge digne. I aquí, a les Illes Balears, també ho
ha explicat el Sr. Antich, hi ha gent, hi ha molta gent que no
frueix d'aquest dret i que viu en unes condicions
extraordinàriament difícils. I més enllà d'aquest aspecte més
dramàtic i més sagnant de la qüestió, hi ha molta d'altra gent,
capes modestes de la població, que simplement tenen dificultats
per sortir de casa seva, per a joves que no tenen possibilitats
d'establir una llar en condicions perquè el mercat de l'habitatge,
el mercat lliure de l'habitatge, queda fora del seu abast, i això és
una situació que, com tots sabem, és extraordinàriament comuna
malgrat que no tengui el caràcter sagnant que té l'altra.

Evidentment, en definitiva ens trobam davant un problema
important en el qual se sumen aquí, a les Illes Balears, dades de
l'estil que un 15% dels habitatges estiguin desocupades, en total
aproximadament uns 60.000 habitatges a les Illes Balears que no
tenen ocupació, no tenen utilitat i que seria vital posar en el
mercat.

Què es fa des del Govern balear per solucionar aquesta
qüestió? Evidentment, bé, les xifres són flexibles i són obedients
quan es manegen amb habilitat, però a fi de comptes jo duc aquí
dades que són de diferents anys, retalls de premsa, que és una
manera àgil d'exposar, de vegades, situacions, per exemple un
retall de premsa de febrer del 95, "El Govern ha perdido 1.135
millones de ayuda dentro del Plan de vivienda", "Baleares fue la
comunidad que tuvo menos grado de cumplimiento de este plan en
1994", parlam del 1995, l'anterior legislatura.

27 d'octubre del 1997, "Balears ocupa el último puesto en la
ejecución del Plan de vivienda", "el cumplimiento del 60% mientras
la media estatal es del 123%", ara ja parlam, naturalment, d'una
informació del 1997, referida al 1996.

Retall de premsa de 3 de novembre del 97, "Verger dice que
ante la falta de suelo público, el Govern lo ha comparado a
promotores", "El Plan de vivienda correspondiente al 1996 només
té un 60% de compliment dels objectius".

Un retall de fa dos dies, 19 d'abril del 1998, "Escasa ejecución
del Plan de vivienda en Baleares, un estudio de la asociación
hipotecaria lo sitúa a la cola de las comunidades. Andalucía es la
autonomía con mayor grado de cumplimiento, etc., etc. Balears, un
57%, Aragó un 44'84%".

És a dir que arrossegam no una situació conjuntural d'un
any on hi hagi hagut una dificultat d'execució
extraordinària, sinó que arrossegam una situació de caràcter
estructural i que jo crec que és difícil d'eludir la
responsabilitat que d'això se'n deriva, fins i tot transmetent
aquesta responsabilitat cap als ajuntaments. Jo crec que ha
passat temps suficient com perquè del Govern de la
Comunitat Autònoma es pugui esperar un compliment
escrupolós del Pla de l'habitatge, i especialment,
naturalment, del règim especial, i perquè hi hagi una
política de sòl més activa, és a dir, quan es diu que els
ajuntaments no poden sòl al seu planejament, miri, primera,
hi ha una observació de caràcter polític, és a dir, de quin
color polític són el 80% d'aquests ajuntaments?, és a dir,
què passa, a mi em preocuparia si els ajuntaments
d'Esquerra Unida, que no en té gaire, desafortunadament,
però vaja, el dia que en tengui, no fossin sensibles a una
realitat tan elemental com el fet de planejar sòl per a
habitatge, no podem quedar-nos així, com si la cosa no anàs
amb nosaltres.

Segona, que als ajuntaments, evidentment, se'ls pot
estimular que tenguin una posició activa quant al
planejament de sòl per a habitatge, és a dir, des del Govern
de la Comunitat Autònoma es tenen mecanismes mil per
estimular aquesta qüestió, i es tenen prou relacions amb els
ajuntaments com per condicionar determinades ajudes i
determinats finançaments en el fet que hi hagi una certa
correspondència quant a la responsabilitat adquirida en
matèria de sòl. I en tercer lloc, si la cosa va apurada i no hi
ha col•laboració política, no es pot dir, "no, és que no volem
expropiar perquè és molt llarg el procediment", home, més
llarg és que passi un any i un altre any i un altre any i
tenguem aquestes dificultats per disposar de sòl per a
habitatge, val més ficar-se en expedients més costosos i, a
part que tendrem, d'altra banda, el sòl allà on ens interessa,
i no realment a llocs poc adequats, que ara mateix
precisament hi ha un conflicte al Polígon de Llevant
precisament per aquesta qüestió. Resulta que l'Ajuntament
de Palma, pobre ajuntament que no té ni recursos ni
personal ni mecanismes de planejament, resulta que no té
solars a llocs adequats i ha de sobresaturar una zona que
precisament està carregada d'habitatge de protecció oficial.

Jo crec que si hi ha voluntat política, clar, jo crec que no
la tenen els ajuntaments, però crec que tampoc no hi ha
voluntat política per part del Govern per pitjar els
ajuntaments, es pot tenir una reserva de sòl suficient per dur
endavant la política d'habitatge i s'han d'implementar
recursos propis cap al lloguer, cap a la rehabilitació, i és cert
que el Govern destina una línia de recursos propis a aquesta
matèria, però jo crec que això és manifestament millorable,
perquè la xifra que he donat abans respecte de la quantitat
d'habitatges desocupats és prou eloqüent, hi ha un altre tema
en relació amb la política de sòl, i ens trasllada a una
instància institucional superior, clar, també és difícil fer
determinades demandes als ajuntaments en matèria de sòl,
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quan des de la legislació del sòl, els llevam l'accés dels
ajuntaments al sòl per via dels aprofitaments i de les cessions de
les promocions urbanístiques, és a dir, feim la davallada dels 15
al 10%, possibilitat ara de davallar fins i tot per davall del 10%,
home, idò és raonable que els ajuntaments tenguin una posició
poc col•laboradora. Jo crec que tot forma part d'una política
general i malauradament tots els tirs, des de les diferents
instàncies institucionals aquí, a les Illes Balears, els tirs que
vénen de l'Estat central, del Govern i dels ajuntaments, la veritat
és que no afavoreixen la política d'habitatge ni l'execució del Pla
quadriennal d'habitatge, i per això patim aquest dèficit de
caràcter estructural. Jo crec que és raonable anar cap a
l'habilitació de recursos propis cap a afavorir l'accés a l'habittage
de col•lectius de joves, disminuïts i d'altres col•lectius amb
dificultats, cal facilitar la informació als ciutadans, cal facilitar
l'activitat de les cooperatives sense ànim de lucre destinades a la
promoció d'habitatge, en fi, són tota una sèrie de qüestions que
esperam que puguin sortir al llarg d'aquesta interpel•lació i, en
qualsevol cas, estam segurs que, probablement seran recollides
per l'interpel•lant a les seves mocions, perquè, en definitiva, ja
han estat objecte de proposta durant aquesta mateixa legislatura
pel Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No és la
primera vegada ni en aquesta legislatura ni a la passada que
parlam de la problemàtica de l'habitatge públic. Hem vist
diferents interpel•lacions, proposicions no de llei, mocions, i hem
pogut discutir a fons el tema del que es feia en aquesta comunitat
quant a aquest habitatge públic. Avui, una vegada més, ens
trobam amb una interpel•lació del Grup Parlamentari Socialista
que interpel•la el Govern per saber quina és aquesta política en
matèria d'habitatge públic.

Jo crec que s'ha de reconèixer davant aquesta importància, he
entès que el conseller també deia que ens trobam davant un tema
important, jo crec que això diu molt, ja que poques vegades,
davant una interpel•lació, moltes vegades des del propi govern
es tiren més enfora per intentar desprestigiar la interpel•lació. Per
tant, perquè he entès que el conseller també deia que era un tema
important, jo enllaçant també amb el que s'ha dit ja de l'article 47
de la Constitució, com a Govern, i jo crec que com a Parlament,
com tots els diputats i diputades d'aquesta cambra, hauríem
d'estar preocupats pel que ha dit el conseller referent als
ajuntaments, amb la poca col•laboració que rebem des dels
ajuntaments. Jo crec que això és una cosa que ens hauria de
preocupar a tots i fer el possible per canviar almanco aquest tema
i que els ajuntaments també agafin, referent a aquest article 47,
que els poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.
Per tant, jo aquí sí que faria una crida perquè es pogués fer
alguna cosa de cara també a aquesta col•laboració amb els
ajuntaments; altres portaveus han dit també sortides que podrien
tenir, i supòs que tots en trobaríem.

Cal dir també que hi ha també l'article 50 a la mateixa
Constitució que parla quant a problemes d'habitatge en
qüestió de la tercera edat, crec que parlam dels joves,
parlam dels disminuïts i no podem oblidar col•lectius com
el de la tercera edat que també estam plasmats fins i tot en
un article de la Constitució.

Hem escoltat, com dic, les intervencions, ens queden
moltes preguntes encara en l'aire, jo crec que'avui el Govern
també tenia ocasió de plasmar molt més aquests objectius
quins eren, avui exactament hem escoltat el conseller, però
ens queden, com dic, moltes preguntes sense resposta, no
sabem aquestes promocions, el que va encaminat a
habitatges socials, no sabem, ens ha dit que té un esborrany,
però quina serà la inversió durant aquests quatre pròxims
anys que ens ve?, a quins col•lectius aniran destinades
aquestes promocions?, quines seran les prioritats? Ens
hagués agradat també sentir això, perquè haguéssim tengut
molt més coneixement per on vol anar el Govern.

També ens hagués agradat saber si el Govern, quant a
aquest esborrany, continua plantejant el tema de la propietat
o el tema del lloguer, a veure per camí pren, a veure si és el
mateix que ha anat fins ara, a veure quin és, ja que ells
tendran dades de la demanda actual, i que supòs que deuen
tenir unes llistes d'espera, per saber a veure si la gent vol
optar per la compra o vol optar pel lloguer; tantes coses que
crec que, igualment s'ha anomenat aquí una polèmica que hi
ha a una part de Palma mateix, però jo crec que aquí el que
ens falla és un poquet no tenir previst on es té la ubicació,
quan parlam d'habitatge públic crec que també fa falta dir
on s'ubica, i dins els plans aquests que preparam tenir clar
on ha de ser aquesta ubicació.

Per acabar jo vull dir el que hem dit sempre des del Grup
Nacionalista-PSM, que entenem que en matèria de
rehabilitació es pot fer molt més de la feina que es fa. Aquí
és cert que ja s'han donat unes quantitats. Jo record la
interpel•lació darrera que hi va haver, l'exconseller ens deia
que hi havia uns 58.000 habitatges, dels quals 18.000 eren
a Palma i 40.000 a la part forana, que estaven buits o
desocupats. Jo crec que això és una quantitat important.
Avui no sabem si aquesta quantitat es manté, perquè han
passat ja uns anys, però jo crec que això hauria de preocupar
fortament també el Govern, per què no es va més cap a
aquesta rehabilitació. Creim que la moció podria dur aquests
punts, hauria de determinar també els criteris que
s'ajustassin a la nostra realitat. També s'ha dit aquí dedins
que hi ha certs aspectes que no van bé, per tant les hauríem
de canviar si realment en aquesta comunitat no tenim per
què copiar les altres comunitats si no ens va bé. Entenent
això i donant aquesta prioritat cap a la rehabilitació,
esperarem la moció subsegüent per, si va dins aquestes
línies de millorar i d'aconseguir aquest habitatge per tothom,
així com diu la Constitució, sens dubte tendrà el nostre
suport. Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 109 / 21 d'abril del 1998 4757

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. President, senyores i senyors diputats, des del Grup
Parlamentari Popular creim poc procedent fer una interpel•lació
sobre política del Govern balear en matèria d'habitatge públic,
quan ens trobam en un moment a les portes diríem de l'entrada
en vigor del nou Pla nacional 1998-2001. Com ja ha dit el Sr.
Conseller, es treballa ara a nivell nacional amb un esborrany que
permetrà que cada comunitat autònoma pugui realitzar la seva
legislació complementària i adequar les previsions del Pla
nacional a la realitat social de cada comunitat autònoma. Des del
Grup Popular tenim confiança que a arrel d'aquestes previsions
el Govern balear pugui definir les línies pròpies a seguir a la
nostra comunitat autònoma, i marcar uns criteris bàsics per donar
una continuïtat a aquest pla. Creim que és un tema fonamental a
l'hora de parlar de política d'habitatges subvencionats pels plans
existents a nivell nacional, és diferenciar bé els habitatges de
promoció pública i els de promoció privada. Si bé des de l'Ibavi
es promouen uns tipus d'habitatge, també és cert que a la nostra
comunitat autònoma tenen molt menys acceptació, com ja ha dit
el Sr. Conseller, els habitatges de promoció privada, com serien
els habitatges taxats.

Per altra banda, ja no és la primera vegada que en aquest
parlament es fa menció del tema de la falta de sòl públic amb què
es troba l'Ibavi a l'hora de construir habitatges protegits, i si bé
l'ideal seria que tots els ajuntaments, o els ajuntaments que
demanin habitatges socials, oferissin sòls, la realitat és ben
diferent, i la majoria d'edificis acaben construint-se sobre sols
comprats directament per l'Ibavi, ja que l'altra opció, que seria la
d'expropiació, pareix ser que encara resulta més complicada. Per
això pensam que és bàsic, coneixent la realitat de la nostra
comunitat autònoma, poder incidir en els temes concrets que
podrien ser, per exemple, la rehabilitació del parc existent, com
serien també adaptar la realitat a la demanda del nombre
d'habitatges de lloguer.

El sistema actual del Pla d'habitatge en vigor, elaborat a
nivell nacional, defineix una sèrie de figures que a algunes
comunitats autònomes poden tenir una especial importància, però
que aquí tenen una acceptació molt petita. Per tant, creim que la
línia actual seguida pel Govern és l'adequada quant a la política
d'habitatge, però és prompte per definir una línia de futur, que ha
de venir basada en un nou pla nacional que encara no s'ha
aprovat. En tot cas, quedam a l'espera que si d'aquesta
interpel•lació se'n deriva una moció, ja ens pronunciarem sobre
els seus punts concrets. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del grup
interpel•lant, Sr. Antich, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
veritat és que en relació amb aquest tema és preocupant que
el conseller ens vengui a dir "amb això no podem fer res
més". Nosaltres podem comprendre que hi ha certes línies
que tenen dificultats, que el règim general depèn de la
iniciativa privada, però també hem de dir que hi ha d'altres
comunitats que tenen línies pròpies, pagades amb els
doblers de la comunitat autònoma, que ajuden a
complementar els diferents règims del Pla estatal, i per això
segurament si hi ha subvencions a part de les que es donen
a nivell del Pla estatal, si hi ha tota una sèrie d'ajudes que
surten de la mateixa comunitat autònoma, per això per
ventura a les altres comunitats s'aconsegueixen uns
objectius molt més bons que en aquesta comunitat, que per
desgràcia amb el tema d'habitatge, sempre va a la coa en
totes i cadascuna de les qüestions.

És ver que aquí s'aporten..., ens les hem mirat, els
pressuposts de la comunitat autònoma, i sabem que
s'aporten uns 400 milions al Pla estatal, i uns 200 milions
per al tema de la rehabilitació. 400 milions al Pla estatal és
el mínim del mínim, vull dir que no és res més que el
mínim; i uns 200 milions en relació amb el Decret de
rehabilitació de la comunitat autònoma, que tots sabem que
en dos dies s'ha acabat; vull dir que sense cap dubte ni un,
té tanta d'acceptació, que dóna resposta a molt poca gent.

Per altra part amb el tema del règim especial, l'Ibavi sap
des de sempre, perquè per això es va crear; jo me'n record
que el Sr. Saiz ja ens deia en el seu moment: "nosaltres
quant al règim general no el podem respondre, perquè el
règim general depèn de la iniciativa privada, però quant al
règim especial, d'aquest sí que en responem, i com se
suposa, en aquest sí que complirem tots els objectius". Bé,
idò no; en el règim especial no complim tampoc mai tots els
objectius, i el règim especial va precisament dirigit a les
persones que ho necessiten més, a les persones més pobres.
Per tant, si parl del temps en què el Sr. Saiz era conseller, ja
ha plogut més de dues vegades, i jo crec que ja hi hauria
d'haver hagut temps per donar solucions a totes aquestes
qüestions.
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Per altra banda, si hi ha ganes que es facin més habitatges en
règim general o en temes de rehabilitació, no hi ha cap problema,
l'Ibavi també els pot fer. Res no impedeix que l'Ibavi només faci
règim especial, i per tant també pot règim general. En el 96 en
aquesta cambra se'ns va prometre que es faria un programa o una
planificació específica per a l'adquisició de sòl, que es parlaria
amb els ajuntaments, que s'intentaria coordinar els diferents
ajuntaments per tal de poder dur a terme aquesta programació o
pla que s'havia de fer. Ara, dos anys després, se'ns diu que en es
pot fer res, que no hi ha respostes, que no hi ha manera de donar
solució a tota aquesta qüestió. Com deia abans, jo crec que hi ha
hagut temps per prendre mesures per fer polítiques de foment,
per coordinar ajuntaments, i sobretot per protestar contra
aquestes lleis, com molt bé ha dit el representat del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, per protestar per lleis com la Llei
del sòl, que devaluen de qualque manera les cessions que els
urbanitzadors han de fer als ajuntaments, i per tant això encara
implicarà que hi hagi menys sòl.

Per altra banda, ara és l'ocasió de començar a parlar d'una llei
del sòl de la comunitat autònoma, per tal de desenvolupar totes
aquestes qüestions, i en aquesta llei del sòl donar prioritat perquè
aquestes cessions vagin precisament a temes tan importants com
l'habitatge públic. És ver que les competències, qualcú ha dit
aquí que ara amb el nou pla tendrem competències per fer una
política pròpia en matèria d'habitatge. Jo pens que això és una
cosa que des de sempre, o des que tenim la competència la
comunitat autònoma en matèria d'habitatge, aquesta comunitat
autònoma és totalment competent per fer la seva pròpia política
d'habitatge, sense perjudici de les competències que té l'Estat de
posar els plans de posar els plans d'habitatge i de les
competències que pertoca a aquesta comunitat autònoma
d'executar els plans d'habitatge de l'Estat a dins aquesta
comunitat autònoma.

En definitiva, el conseller diu que és un tema important, però
la veritat, és ver que és un tema important, però el que és segur
és que no li donam respostes importants. Falten més mitjans, més
línies d'ajuda per completar el Pla. Altres comunitats, com he dit
abans, ho fan; bàsicament es tracta d'una qüestió política, i per
tant no és de rebut que davant un mandat constitucional, i davant
una qüestió que es tracta de donar cobertura a la gent amb més
necessitats, diguem que no podem res. És una qüestió de voluntat
política, i per tant de posar pressuposts perquè a totes aquestes
coses se'ls pugui donar solució. Per altra banda el Sr. Conseller
no s'ha allargat massa amb el nou projecte de Pla d'habitatge de
l'Estat, i la veritat és que ho comprenc. En relació al Pla estatal
d'habitatge pels anys 1998-2001 sabem que ja s'han discutit
diversos esborranys, concretament creim que dos. La veritat és
que el primer esborrany era realment dolent, i han hagut de ser
les protestes de les comunitats autònomes i de l'associació de
promotors públics d'habitatge els que hagin fet que hi hagi hagut
un nou text, i per tant que s'hagi millorat text, malgrat encara hi
ha moltes de coses que al nostre grup no ens agraden, i per tant
el primer esborrany de qualque manera era allò que el Partit
Popular entén com el tema d'habitatge públic, i tal com tracta
aquesta qüestió que per a nosaltres, repetesc, és tan important.
Era de qualque manera la voluntat de deixar la política
d'habitatge als mínims, i així qüestions com la promoció pública
d'habitatges, règim especial, el desenvolupament de sòl per
construir habitatge protegit, la rehabilitació, el lloguer, totes
aquestes qüestions patien fortes restriccions d'ajuts.

En el segon esborrany, com ja he dit, amb la intervenció
dels promotors públics d'habitatge i d'algunes comunitats
autònomes, bastants d'aquestes coses s'han millorat, però
encara hi ha moltes de qüestions, molts de temes que ens
preocupen. Ens preocupa que en relació a les àrees de
rehabilitació integrada es fixi un límit màxim d'ajuda per
habitatge de 600.000 pessetes, totalment insuficient per
habitatges d'aquest tipus. Actualment el decret subvenciona
un 40% de l'operació total, sense cap límit per habitatge. Per
tant es tracta d'una restricció molt important, ja que per
exemple un habitatge de 90 metres quadrats, que podia
costar uns 10 milions de pessetes, podia tenir amb el decret
actual una subvenció de 4 milions de pessetes, i ara només
la tendrà de 600.000 pessetes. A més, aquesta és una mesura
que fomentarà la subdivisió d'habitatges dins els centres
històrics, i això pot posar en perill temes de tipologies,
etcètera.

A més, vull recordar al Sr. Conseller que el Grup
Parlamentari Popular ha demostrat una gran preocupació
pels temes de rehabilitació, perquè en el darrer debat de la
comunitat es va aprovar una resolució on es demanava al
Govern central que en el pròxim pla tengués molt en compte
el tema de la rehabilitació. Per tant, jo crec que és hora que
aquesta comunitat autònoma faci a saber que aquest tipus de
qüestions regulades d'aquesta manera a aquesta comunitat
no ens van bé, sobretot a una comunitat que tenim tants
d'habitatges desocupats.

Per altra banda es parla que el nou pla anualment estarà
dotat d'uns 100.000 o 110.000 milions de pessetes del
Ministeri de Foment, o sigui que estarà dotat amb menys
recursos que la dotació que hi va haver per l'any 1996, que
va ser d'uns 136.000 milions de pessetes. Per altra banda el
règim especial, com ja molt bé ha dit el Sr. Conseller, no hi
haurà una gran diferència entre el règim general i el règim
especial, a nosaltres això ens pareix una qüestió molt
important, i no ens pareix gens bé així com es regula en el
decret.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí, ara tot d'una acab, Sr. President. Moltes gràcies.

Creim que la regulació del règim especial és totalment
confusa, que no hi ha incentius suficients, i és necessari que
es diferenciï més del règim general, sobretot en relació amb
les ajudes, tant per als promotors que realitzen aquest tipus
d'habitatges, com sobretot pels adquirents, ja que són els
que potencialment estan més necessitats d'aquestes ajudes.
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En definitiva, i ja per acabar, creim que aquest esborrany
necessita encara millorar en tot allò referent a les ajudes que van
precisament a les famílies amb menys recursos, en relació, com
dèiem, al règim especial, a la rehabilitació, en relació al lloguer,
i sobretot en relació al sòl, perquè tots sabem que aquesta
qüestió, i n'hem parlat aquí, no ha funcionat bé, i per tant el lògic
seria que a l'hora de fer un nou decret això es tengués molt en
compte, perquè sense una política de sòl adequada no hi ha
política d'habitatge. Per tant, nosaltres demanaríem al Sr.
Conseller que tengués molt en compte totes aquestes
consideracions, més altres que li venim fent amb les nostres
iniciatives per tal de defensar la postura d'aquestes illes a l'hora
de fer per part de l'Estat aquesta nova regulació. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta interpel•lació té la paraula
el conseller de Foment, Sr. Joan Verger.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Anem per
parts: El Sr. Grosske estava preocupat sobre el tema d'habitatges
desocupats, i jo també, jo crec que tothom, i aposta tots estam
d'acord aquí que la política de rehabilitació ha de ser una
constant a tots els grups, i si el decret balear no basta, jo crec que
haurem de posar els recursos necessaris, perquè evidentment la
política que s'ha seguit per exemple al Puig de Sant Pere o sa
Calatrava, que ha donat els seus fruits, que dóna els seus fruits,
que són bons, crec que s'ha de continuar, i per tant és una qüestió
en la qual tots estam d'acord. En el que no estam d'acord és ja en
mesclar els ous amb els caragols. Vostè diu que el compliment
a Balears ha estat del 62%; i ha agafat la premsa. Doncs no agafi
la premsa, agafi els resums que edita el Ministeri. I efectivament,
quan parla d'habitatges finançats, Balears estam en un 62,2%,
que no és massa elevat; no obstant això, a nivell nacional és el
87,4, no el 140%. Això són dades del Ministeri, no de la premsa.
Si vol, li passaré una còpia, perquè jo crec que no hem de
mesclar i no hem de confondre les opinions.

A Balears, li torn a repetir, la política de sòl és molt
complicada. No hi ha manera d'aprofitar, agafar sòl urbanitzable
o expropiacions. No, és molt més fàcil, més còmode, més barat
per al resultat final de l'operació, per poder vendre a aquell preu,
anar al mercat, els agradi o no els agradi. I amb el nou decret sí
que serà complicat, perquè el 66% del sòl que es pugui posar al
Pla quadriennal ha d'estar destinat a habitatges de protecció
oficial. Imagini's vostè el polígon de Llevant, que el 66% avui,
amb l'enrenou que tenim, hagués d'estar destinat a habitatges de
protecció; si tots els nous polígons, els nous urbanitzables, que
l'esborrany contempla que el 66% s'ha de dedicar a habitatges,
Déu ens agafi confessats del que passarà.

Per consegüent, jo crec que no és que no haguem
complert amb el que volíem, com li he repetit, de 850
habitatges prevists al Pla quadriennal, no n'hem aconseguit
cap, però sí a través de la política de l'Ibavi 660 habitatges
a través de 91.000 metres quadrats que va comprar l'Ibavi,
i els 700 habitatges en els solars de Son Gisbert, que són
molt més dels 850 prevists en el Pla quadriennal. Per
consegüent, jo crec que sí, que s'estan complint els
objectius. El que passa, com he dit abans, que el pla anterior
no s'adaptava a moltes qüestions de la comunitat autònoma,
i per consegüent és bo que prenguem mesures de cara al nou
pla quadriennal.

I aquí jo accept que s'han d'estudiar totes aquestes noves
eventualitats que ens presentarà i ens posarà damunt la taula
el nou pla quadriennal; i que a més ens permet corregir tot
això que hem anat discutint i posant damunt la taula moltes
vegades: les ajudes al joves, als marginats, a famílies amb
pocs recursos; tot això ens ho permetrà aquesta legislació
complementària que haurem de dur a terme una vegada
aprovat el nou decret, que pareix ser que ja no hi haurà més
esborranys, i també, segons tenc entès, un dia d'aquests el
Consell de Ministres ho aprovarà, perquè és ben necessari,
li he de dir al Sr. Antich que realment és necessari.

En matèria de lloguer tampoc funciona, Sr. Sansó, per
desgràcia funciona poc en aquesta terra nostra, s'estima més
la gent comprar, i haurem de regular, com deia el Sr.
Antich, que els habitatges en règim especial, que avui en dia
tenen poca diferència amb el règim general, perquè just hi
ha una diferència, que és el 4% d'IVA, que la comunitat
autònoma posi unes ajudes especials per a aquells
col•lectius marginats, amb poc poder adquisitiu, perquè
puguin continuar comprant aquests edificis. El que és
preocupant però, també, és la diferència de cantet -i no és
una òpera el que (...)- que fan els distints polítics segons
estiguem aquí dedins, o estiguem a un ajuntament, o
estiguem a un altre lloc. Miri, jo no entraré en la discussió
del polígon de Llevant, perquè ja la té Palma, i tots es
barallen, i no sé si arribaran a cap acord a l'Ajuntament de
Palma, ja faran el que trobin, però miri, edificis que crec
que era interessant que se cedissin a l'Ibavi a Inca, miri
quines dues manifestacions més curioses: una era del Sr.
Bernat Amengual -el coneix?-, diu "El PP quiere vender el
patrimonio -es refereix al PP d'Inca- "municipal a precio de
ganga, cuando el inventario de bienes del propio ayuntamiento
valora estas casas" -es refereix a les cases dels mestres- "en
40 millones de pesetas. Esta operación es una auténtica
malversación del patrimonio público". Si vendre, ja sigui per
40 o per 10, unes cases dels mestres que tenen aluminosi per
fer habitatges de protecció oficial és una malversació de
fons, que vengui Déu i ho vegi, que això no s'ho creu ningú.
I el mateix dia el Sr. Jaume Armengol -aquest és més gros
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encara el que diu-, es refereix a les mateixes cases, diu: "además
no merece la pena construir unas casas tan pequeñas, por mucho
que se destinen a parejas jóvenes, porque va en contra de la calidad
de vida". L'altre dia entregant els habitatges dels Molinars a uns
matrimonis que realment volien un habitatge petit, ploraven
d'emoció quan varen poder entrar en aquestes cases. Per
consegüent, torn a repetir, és curiós veure les diferències de
cantet que feim tots els polítics segons estiguem a un lloc o
l'altre. A mi la veritat és que les paraules del Sr. Jaume
Armengol, d'un grup polític, i d'en Bernat Amengual, d'un altre
grup polític, em mereixen el major dels rebuigs possibles, perquè
no fan possible cap bon enteniment entre Ibavi, per exemple, i un
ajuntament per dur a terme habitatges que fan falta en aquests
ajuntaments. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat
presentades al Projecte de llei RGE núm. 1028/98, de la funció
inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials: RGE
núm. 1961/98, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida; RGE núm. 1972/98, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; i RGE núm. 1991/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Acabada aquesta qüestió, passam al darrer punt de l'ordre del
dia, que fa referència a debat i votació de les esmenes a la
totalitat de devolució, presentades al Projecte de llei RGE
número 1028/98, de funció inspectora i sancionadora en matèria
de serveis socials. Hi ha hagut un previ acord abans de començar
aquesta sessió, i per tant veurem primer l'esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, continuarem pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, seguidament el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, per després fixar posició per
part del Grup Parlamentari Mixt, si ho vol fer, i el Grup
Parlamentari Popular.

Per tant, per presentar l'esmena a la totalitat número 1991,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el seu
diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Projecte
de llei de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials, una iniciativa indiscutiblement positiva, però -i
d'aquest "però" és que hem de parlar, evidentment- feta abans
d'hora. Cada cosa a son temps, i per Nadal neules, diuen a
Mallorca; i podríem dir que cada llei ha d'arribar en el moment
que pugui tenir la seva màxima eficàcia, o pugui tenir
simplement eficàcia, o pugui ser -i vaig davallant el llistó-
simplement aplicable. 

Aquest projecte de llei arriba -i he de dir que molt
sospitosament- abans d'altres projectes de llei o decrets que
per sentit comú l'haurien d'haver precedit. Per què aquest
projecte de llei es presenta, i per què es presenta
precisament ara? Jo crec que ens ho hauríem de demanar
com aquella sentència llatina de Sèneca "qui prodest?", que
agrada tant citar als advocats. "Qui prodest?" vol dir "qui
se'n beneficia?", a qui aprofita aquesta llei?" Aprofita als
serveis socials, a la seva millora a les Illes Balears? Jo crec
absolutament que no, perquè si no és aplicable, què dimonis
pot millorar aquesta llei? Per què? Perquè aquest projecte de
llei, que parla de funció inspectora i sancionadora, la lògica
més elemental ens diu com es podrà aplicar si no definim
prèviament què hem d'inspeccionar, quins són aquests
serveis que han de ser inspeccionats, quina normativa han
de complir aquests serveis, i si no compleixen aquesta
normativa, quines són les escales de sancions que s'hauran
d'aplicar.

Però jo crec que hem de ser una mica realistes, i hauríem
de denunciar una maniobra que es fa des del Govern balear
en el darrer any de la legislatura, allà on el Govern, amb
aquesta llei en la mà inspeccionarà els serveis socials de les
altres institucions, i sobretot les altres institucions que
tenguin un color polític que no vagi en harmonia política al
Govern de la comunitat autònoma. És evident, elemental
Watson, elemental, que ens coneixem. Quines són les
inspeccions que s'han fetes fins ara? On era l'inspector? No
hem d'enganar la gent, i no hem de pensar que els de
l'oposició, encara que estiguem una miqueta adormits,
dormim del tot; perquè ens basta una mosca per l'orella, i ja
veim venir immediatament el perill. I aquesta és la funció
d'aquesta llei inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials.

Per què hem d'inspeccionar en el darrer any de la
legislatura? I perquè hem d'inspeccionar, poden
inspeccionar tothom, però començarem, naturalment, pels
contraris. És així, no s'enganin, és així; vagi prenent nota.
Sí, sí, sí, és exactament així, perquè seria molt senzill. Des
de quan es tenen competències en matèria social en el
Govern? Des de quan hi ha una funció inspectora? I que no
han llegit la Llei d'acció social del 87? I ja hi és. I com és
que no varen inspeccionar certes situacions socials que, com
vaig dir a una comissió, i ho puc repetir, sense anomenar
peça, perquè tots sabem de què parl, que hi havia serveis
socials que se semblaven en la seva suposada atenció social
més al camp d'Auschwitz o Treblinka que no a un servei
social propi de la comunitat autònoma més rica de tota
Espanya al final del segle XX. I això ho dic i ho mantenc
aquí i allà on sigui. I a més, hi ha algunes diputades que
m'escolten, que varen tenir ocasió de veure aquesta
apocalipsi quan ja no hi havia els usuaris suposadament
atesos. I quina inspecció va caure sobre aquest centre? Cap
ni una; i va sortir pels diaris, va sortir per televisió, es va
acusar de la degradació d'aquest centre, i hi va haver tot
aquest espectacle mediàtic, espectacle que corresponia a una
realitat, i ho hi va haver cap funció sancionadora ni
inspectora; per allà no varen comparèixer per res.
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I per què ara volen fer això? Molt senzill, perquè hi haurà
aquesta funció inspectora i naturalment sancionadora, en el
darrer any de la legislatura pegaran quatre estretes a les
institucions que no estiguin controlades pel Govern, sigui un
consell insular, sigui un ajuntament. I qui és el ciutadà que si li
diuen que un consell insular o un ajuntament no té les coses en
condicions per atendre pobres, marginats, toxicòmans, dones
maltractades, no s'ha d'irritar contra aquesta institució que no
compleix amb les seves finalitats socials? Tanta sort que el
Govern vetla per nosaltres, tanta sort que inspecciona, i ha de
sancionar. Això és la finalitat d'aquesta llei. És molt curiós, que
un govern que no té sensibilitat per destinar proporcionalment
del seu pressupost les partides corresponents a acció social, o
benestar social o el que li vulguin dir, surti ara, cual Pelayo en
Covadonga, a defensar els drets de les persones que han de ser
ateses pels serveis socials. Ja tenim el Govern, que no destina
partides proporcionals als més de 120.000 milions de pessetes de
pressuposts, que no hi destina uns centenars de milions de
pessetes més, que podrien solucionar molts de serveis socials,
aquest mateix govern que no és sensible per actuar, es converteix
en un defensor social, i aquesta es la trampa seducea que hi ha
darrera aquesta llei. 

Això, jo crec, senyores i senyors diputats, que no és una
vergonya, perquè, d'una vergonya, un se n'ha de penedir; això,
senyores i senyors  del Govern -no n'hi ha cap-, fa autènticament
riure, riure, perquè si es creuen que ens duran, a nosaltres, a
escoltar el sermó i a fer alabances d'aquesta llei, ara i avui s'hi
equivoquen completament.

No els he de recordar que això va totalment amb harmonia
amb el discurs d'investidura del Sr. Matas, allà on va establir un
dret humà que no coneixíem, que era el dret d'arruïnar-se
alegrement. Si tens una botigueta o un taller i no et va bé,
tanques, i d'aquí a un parell de mesos tornes a començar amb
més il•lusió; això, com a programa social, és realment definitiu.

Però seré positiu, els mostraré un camí que, per elemental, és
quasi quasi per a beneits. El procés raonable, i, perquè és
raonable, no s'ha fet, ni el farà el Govern, seria: Llei 9/1987, d'11
de febrer, d'acció social, es va aprovar per unanimitat, consens
total; segona, reglamentació, desenvolupament reglamentari,
bàsic, bàsic, no deman tant, que sigui integral, de la Llei d'acció
social i, per tant, desenvolupament reglamentari, creació i
desenvolupament de la xarxa integral dels serveis socials de les
Illes Balears, que s'ha d'establir a través de les disposicions de la
llei i de la reglamentació corresponent; tercera passa,
transferència dels serveis socials, en el seu àmbit respectiu,
naturalment, als consells insular de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, només n'hi ha tres, tots, totes les coses de
benestar social, acció social, que es puguin fer a través dels
consells, que no tenguin un caràcter inevitablement interinsular,
que no sigui la pura coordinació, a fi d'evitar desequilibris entre
una illa superdotada de serveis i una altra, marginada o amb
serveis deficients, tot això ha d'anar als consells insulars.
Aquesta és la qüestió, jo crec, fonamental.

Tercera, com he dit abans, crear, realment, no només
sobre el paper, com hi estan tan acostumats, la xarxa
integral de serveis socials, que l'ha de crear només el
Govern? No, ha d'establir les previsions i ha de dir, dins un
àmbit insular, quins serveis mínims hi ha d'ahver, dins un
àmbit municipal, quins servies hi ha d'haver, naturalment en
funció de la població i en funció també de l'element
mancomunitat.

Una vegada fet això, perfectament definida aquesta llei,
els centres i serveis que hagin de formar la xarxa integral de
serveis socials s'han de definir, un per un, un per un, i
segons la funció que hagin de complir. No em venguin amb
lleis de funcions inspectores i sancionadores en pla genèric
perquè, a veure si un grupet de tercera edat amb quatre
tauletes per jugar-hi a parxís i un baret ha de ser
inspeccionat com la Llar d'ancians o la Llar de la
Bonanova?, o si un servei d'atenció a persones marginades
que tenen una conducta molt difícilment reglamentable ha
de ser atès o ha de ser mirat amb el mateix patró que un
centre de rehabilitació de toxicòmans?, allà on hi ha, com
vostès saben, una disciplina de ferro que implica totes les
persones que volen sortir del forat de la droga.

Per tant, en funció de cada servei, en funció de cada
centre i les seves finalitats, això s'ha de definir perfectament
amb una llei de centres i serveis socials. Un servei d'atenció
als toxicòmans és això, de toxicòmans en rehabilitació és
una cosa, sense rehabilitació n'és una altra, un centre
d'atenció a marginats és una cosa, un centre d'atenció a
alcohòlics n'és una altra, etc., etc., però, a totes aquestes
situacions, s'hi poden aferrar, perquè, definir coses que fins
i tot a països bastant avançats socialment encara estan en
estat embrionari, exigeix un gran esforç, i segona, no basta
amb les definicions, estimats, falta continuació en el
pressupost.

Si jo dic que Mallorca ha de tenir residències d'ancians
i que han de cobrir totes les persones que siguin assistides,
que cap ha de quedar al carrer, o (...) una família, destruint
el nucli familiar, implica, naturalment, quantificar i preparar
qui pagarà les factures d'acord amb la capacitat econòmica
que té, naturalment, no podem carregar sobre un petit
ajuntament del Pla de Mallorca responsabilitats que no
podria afrontar.

I aquesta és la qüestió, si estableix un marc i estableix un
compromís, has de pagar, perquè, de plans sense
finançament, en podem fer un cada dia, però, i no em
treguin allò del pla del consells insular, perquè el consell
insular té la proporció més alta de totes les institucions, amb
molta diferència sobre la segona, en matèria de benestar
social, i darrera el pla estratègic famós del Consell de
Mallorca hi ha el pressupost del Consell Insular de
Mallorca, que és el més gros, i dic que amb molta diferència
sobre la segona institució que treballa en matèria de
benestar social.
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Una vegada que tenguéssim aquesta llei de centres i serveis
socials, naturalment, llavors, però només llavors, podríem llançar
la iniciativa que aquí tenim, Projecte de llei de la funció
inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials.

Però també hi ha una altra qüestió, si el responsable a cada
illa és el consell insular. la funció inspectora i sancionadora ha
de tenir un àmbit insular, naturalment, i per què no? Hi ha la Llei
d'acció social? Molt bé, hi ha una esmena que proposa el Grup
Parlamentari Socialista, com que aquí ens trobam amb lleis
horitzontals, tanto monta, monta tanto, l'última llei és la que val.
Per tant, si aquí introduïm que serà el consell insular qui tendrà
la funció inspectora i sancionadora, ho podrà fer perfectament
perquè quedarà modificat l'article corresponent de la Llei d'acció
social.

Aquest procés és un procés evidentment llarg, és un procés
complicat, però la funció inspectora i sancionadora, si em
permeten una expressió culinària, és la cirera del pastís, no és la
safata que l'aguanta, i vostès comencen la casa per la teulada,
comencen intentant inspeccionar i sancionar no sabem què. És
tan grotesca aquesta situació que seria exactament igual, per
posar un exemple que l'entengui tothom sense cap problema, que
si no tenguéssim un codi de circulació que definís què és una
carretera, què és una autopista, què és un Stop, què és una
direcció prohibida, què és una limitació d'aparcament, que no
digués que hem de circular per la dreta i no per l'esquerra, etc.,
i muntàssim la Guàrdia Civil de trànsit amb capacitat universal
inspectora i sancionadora, i és clar, si jo vaig tranquil•lament per
l'esquerra i no hi ha cap codi que ho impedeix i ve la Guàrdia
Civil: "Escolti, i vostè, què té res personal en contra meu? No, és
que vostè circula per l'esquerra. És que aquí no hi ha cap llei i
això és un país lliure. Jo vaig en una direcció i pos en perill la
vida d'un vianant perquè no està establert que el vianant té
prioritat sobre qui condueix un vehicle." És tan ridícul això com
el que veim ara. Què faran?, quin centre pensen inspeccionar, si
no han definit aquest centre, si no està controlat i legalitzat, si no
estan perfectament definits els metres que hi ha d'haver per
persona, les entrades i sortides d'emergència, si ha de tenir un
determinat personal qualificat, etc.? No veuen que això és un
ridícul total, és com qui tirar-se a posar multes per la carretera
sense haver promulgat el Codi de circulació. I aquesta
elementalitat, jo no comprenc com un govern que duu molts anys
d'experiència i a qui toca saber les normes més elementals com
s'ha atrevit a llançar un projecte de llei de funció inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials, necessària quan els
centres i serveis socials estiguin definits, sigui per llei o per
decret, i hi hagi unes exigències i uns terminis d'adaptació,
perquè, mentrestant, jo no comprenc, aquesta llei, quina viabilitat
tendrà, millor dit, l'entenc, hi veig un altre element pervers,
estrènyer l'argolla en nom de la demagògia social a les
institucions que no vagin pel seu color polític i, de passada, si
hem de formar un petit cos inspector, procurar que siguin dels
nostres.

Això, lamentablement, és la meva lectura d'aquesta llei,
d'aquest projecte de llei, que crec que hauria de ser
immediatament retirat, tornat a presentar, quan aquest
procés que he anunciat i enumerat aquí fos completat i
degudament legislat o reglamentat; si no és així, aquesta llei
no té cap viabilitat. De totes maneres, estam acostumats, en
aquesta cambra, a aprovar disbarats, i un més supòs que no
ens durà a la ruïna. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

Per defensar l'esmena número 1961/98, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té
la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Hi ha una cosa amb què coincidesc amb el Sr.
Pons, el diputat anterior, i és que també pensam que s'ha
començat la casa per la teulada i no pels fonaments. Amb
aquesta frase, sí que hi estic d'acord.

Nosaltres pensam que, o el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida creu que el sistema balear de serveis socials es
caracteritza per una manca de desenvolupament normatiu,
juntament amb una gran dispersió administrativa i
competencial. A aquest projecte de llei de la funció
inspectora i la potestat sancionadora en matèria de serveis
socials, hi hem presentat aquesta esmena a la totalitat amb
la motivació d'una llei descontextualitzada, fora de context,
inoportuna, un altre adjectiu que hi hem posat, perquè no
s'emmarca dins una realitat administrativa i legislativa dels
serveis socials a Balears.

La Constitució atribueix al Govern la competència
legislativa exclusiva en matèria de benestar social, per tant,
el Govern balear pot i ha de presentar en aquest parlament
els projectes de llei que ordenin aquesta matèria, sense
subordinar-se a la normativa estatal. El Govern pot i ha
d'organitzar, com a obligació, els serveis socials, d'acord
amb la seva pròpia política organitzativa i en funció de les
necessitats de la població.

És cert que algunes de les notables deficiències que
trobam en l'estructura actual del sistema de serveis socials
de la Comunitat Autònoma, que és competència,
evidentment, del Govern superar aquestes deficiències, té el
seu origen en què no s'ha desenvolupat posteriorment la Llei
d'acció social, que l'any passat va complir deu anys,
enguany en fa onze, i que, per tant, no ha anat
desenvolupant tot allò que aquesta llei permetia.
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Amb aquest projecte de llei, per tant, tornam a dir allò que
deia el Sr. Pons, s'ha començat la casa per la teulada perquè
hauria de ser el final, el tancament, de tot un desenvolupament
normatiu i és al contrari, comença per la funció inspectora i no
ha desenvolupat tots els fonaments i tota la construcció de la
casa.

Nosaltres pensam que als onze anys de vigència de la Llei
d'acció social, el Govern hauria d'haver assumit les
responsabilitats reguladores del sistema balear de serveis socials,
el qual, en aquest moment, nosaltres definim amb unes grans
mancances. Hi manca la Llei d'ordenació administrativa dels
serveis socials i de les prestacions socials, hi manca una
normativa que ordeni territorialment les dotacions d'aquests
serveis socials, no s'han plantejat d'una manera operativa els
diferents plans sectorials que s'han anat presentant que reordenin
els serveis i que responguin a les necessitats de cada sector d'una
manera integral, hi manca un ordenament del paper de la
iniciativa privada i social, hi manca una definició de les
competències del sistema públic dels serveis socials, que s'han
de signar a cada nivell de l'Administració, per això parlam de la
dispersió administrativa i competencial, no s'ha completat la
regulació normativa per a l'acreditació dels centres i serveis que
atenen tots els sectors de la població, excepte el de
drogodependències.

Per tant, per a nosaltres, és imprescindible assolir l'ordenació
administrativa dels serveis socials de manera que es regulin els
criteris per a l'acreditació i homologació d'aquests serveis, segons
un mínim de qualitat, segons una professionalització de l'oferta,
segons una coordinació amb la resta de la xarxa de prestacions
i serveis, i tot això per donar, com a objectiu, resposta a les
necessitats reals existents.

Per tant, nosaltres proposaríem que abans d'aquesta llei
s'hagués presentat aquí una llei d'ordenació administrativa dels
serveis socials, la qual possibilitaria la definició del mínim
d'oferta pública a assolir i totes aquestes mancances que hem
esmentat fins ara podrien ordenar-se.

També és necessari, com dèiem abans, com una mancança,
l'ordenació territorial de les dotacions que permeti abordar
l'actual desequilibri territorial. Es fa patent, ho coneixem tots, la
gran concentració de l'oferta a Palma en detriment d'altres
territoris, i també pensam que amb aquesta ordenació territorial
es podrien abordar els diferents nivells, els supramunicipals, a
través de zones, de comarques o de mancomunitats, i es podria
parlar d'un marc territorial estable que facilitàs les tasques de
planificació, d'intervenció i de coordinació entre els serveis de
caràcter sociosanitari.

Tots els plans sectorials presentats en el Parlament per part
del Govern ja tenen una estructura que impossibilitat la
implementació, i es converteix en un marc teòric d'allò que es
vol fer. Nosaltres pensam que els plans sectorials en general que
fins ara coneixem no parteixen d'una anàlisi acurada de la realitat
social, els objectius i les accions plantejades no es fonamenten
en la necessitat dels col•lectius, no fan una planificació
estratègica de les actuacions en el temps i en l'espai, no es
defineixen els recursos materials organitzatius, tècnics i
pressupostaris amb els quals es comptarà, i no existeixen, o no
s'estableixen sistemes eficaços de coordinació institucional.

Per tant, pensam que per implementar tots aquests plans
sectorials, s'hauria, primerament, de concloure i presentar i
dotar, evidentment, pressupostàriament, aquells plans que
encara no s'han discutit en aquest parlament, que coneixem,
com pot ser el Pla gerontològic, encara no s'ha presentat el
Pla de drogodependències, el Pla de salut, el Pla estratègic
de la Sida està pendent de ponència, etc.; tots aquells plans
que ens han promès, la publicitat dels quals han presentat,
com és  el de minusvalideses, el de minories ètniques, etc.,
i el famós Pla de lluita contra la pobresa i exclusió social,
per al qual ha començat a córrer el termini d'un any per a la
presentació.

Per tant, tot això ens duu, evidentment, des de la nostra
anàlisi de la realitat dels serveis socials a les Illes Balears,
que no entenem aquesta urgència en aprovar una llei que va
a la funció inspectora sense tenir abans aquest conjunt de
normes i d'ordenació dels serveis socials, que faria possible
que la funció inspectora després sí que pogués actuar, en
funció de les definicions de què s'ha parlat.

Per això, pensam que és una llei indefinida, el projecte
de llei presentat, ja que no precisa clarament quin és
l'objecte, no defineix el conjunt de centres, de serveis, de
prestacions socials del sistema balear de serveis socials;
després de les esmenes parcials, es veurà que Esquerra
Unida intenta, per aquesta banda, esmenar la llei, si no
s'accepta aquesta esmena a la totalitat, i sobretot entenem
que com es pot fer, com es pot plantejar aquesta llei de la
funció inspectora i la potestat sancionadora si prèviament no
hi ha hagut tot allò de què ha parlat també el diputat
socialista anterior, la xarxa integral de serveis socials.

Per tot aquest munt de raons, pensam, des del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida,  que s'ha de retirar aquest
projecte de llei, però que s'ha de tornar a presentar,
evidentment, s'hauria de tornar a presentar, sempre que sigui
a posteriori de la presentació d'un projecte de llei
d'ordenació dels sistemes de serveis socials de les Illes
Balears que respongui a la necessitat que explicàvem de
respondre a la realitat que es viu a les nostres illes i,
sobretot, que a través d'aquesta llei d'ordenació del sistema
de serveis socials de les Illes Balears, poguéssim conèixer
aquesta visió integral sobre què s'ha d'inspeccionar i a quina
cosa donam la visió global de serveis socials. Moltes
gràcies.

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



4764 DIARI DE SESSIONS / Núm. 109 / 21 d'abril del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per intervenir-hi, té la paraula el
representant del Grup Nacionalista-PSM.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputades, senyors diputats.
Nosaltres també pensam que és necessari marcar la llei de funció
inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials dins la
situació actual d'aquests.

L'esmena a la totalitat del Grup Nacionalista-PSM està
basada en no compartir el plantejament de la proposta, d'aquesta
proposta de llei, ja que els continguts que s'h proposen no
responen ni al context ni a la realitat dels serveis socials de les
Illes Balears. Ens preocupa molt el context en què es vol
promulgar aquesta llei, i no només els continguts d'aquesta llei.
Compartim, per tant, l'exposició que han fet els anteriors
portaveus del Grup Socialista i d'Esquerra Unida en aquest sentit.

L'objectiu principal dels serveis socials és, sense cap dubte,
no en dubtam, donar compliment a les activitats que tenen
comanades, o dit d'una altra manera, respondre de manera
adequada a les necessitats socials per les quals es van implantar
aquests serveis.

Els òrgans competents de l'Administració han de vetllar, idò,
perquè aquests serveis socials compleixin aquests objectius i
perquè els seus usuaris vegin en tot moment respectats els seus
drets.

Per això, és obvi, idò, que l'Administració disposi de recursos
i mitjans adequats per efectuar aquesta funció supervisora, però
aquesta supervisió no queda esgotada per les tasques d'inspecció
que preveu el projecte de llei que ara proposa el Govern, sempre
segons opinió del meu grup parlamentari crec que també dels
altres grups que han parlat abans.

La inspecció, s'ha de considerar dins un context més ample de
seguiment, avaluació i control dels serveis socials.
L'Administració no ha de vetllar només, com pareix que planteja,
perquè els serveis socials compleixin la llei, sinó perquè actuïn
de manera més eficaç i adequada, en definitiva, perquè funcionin
bé, que és en allò que fa feina el nostre grup, el nostre grup
demana que funcioni bé.

La mateixa Llei 9 del 87, a l'article 14.3, que a l'exposició de
motius de la proposta de llei ja queda determinada, parla
d'aquesta inspecció en un sentit ample. Al Govern de les nostres
illes li correspon inspeccionar, supervisar i controlar el
compliment de la normativa aplicable de les competències que
té atribuïdes i del funcionament de les diverses institucions
públiques i privades, així com aplicar els recursos econòmics
assignats.

Queda ben clar, idò, amb aquest context, que es tracta
d'inspeccionar molt més que l'estricta legalitat de les
activitats dels serveis socials.

Tendria sentit plantejar ara una llei d'inspecció si aquest
seguiment, entès d'una manera ampla, s'estigués duent a
terme aquí, a les nostres illes, però ens demanam quin sentit
té inspeccionar el compliment de les llei i de les normes per
part dels serveis socials, perquè el projecte de llei no parla
de res més, quan aquests estan orfes d'un seguiment tècnic
i d'una avaluació sistemàtica per part del Govern balear.

Constantment, els professionals i tècnics dels serveis
socials de les Illes es queixen de la poca atenció que els
presta la Direcció General d'Acció Social, i fins i tot del
desconeixement que aquests responsables de la Direcció
General tenen dels mateixos serveis socials. Pensam, creim,
que la direcció general, fins i tot, desconeix el funcionament
diari, quotidià, d'aquests serveis especialitzats i que gairebé
no visita mai, no hi posa el peu, en aquests serveis.

Per tant, hem de denunciar que l'avaluació és el gran
dèficit de tots els plans i programes que des de fa anys
elabora el Govern balear i que aprova el Parlament. És ver,
poden trobar estudis de necessitats, bons propòsits, extensos
documents que preveuen una adequada dotació de recursos,
però sempre hi falta l'avaluació, el que comentàvem abans,
i també realitzar o concretar aquestes actuacions. Com a
molt, queda reduïda aquesta avaluació a un enunciat d'un
procediment avaluador, però sempre queda damunt el paper
o dut a terme d'una manera terriblement deficitària.

Per tant, jo demanaria què volen inspeccionar ara. Hi
insistesc, la inspecció s'hauria d'emmarcar dins un context
més ample de supervisió i d'avaluació. De cap manera es
pot acceptar la implantació d'un sistema d'inspecció quan hi
manca un sistema d'informació i una execució real i efectiva
de les responsabilitats supervisores i avaluadores del
Govern de les Illes Balears.

Per altra banda, el model d'inspecció que proposa aquí el
projecte de llei, pensam que ja ha estat superat a altres
àmbits, a altres sectors. Tots recordam els antics inspectors
del Ministeri d'Educació quan anaven a les escoles, que
feien tremolar mestres i alumnes. Aquest model policial de
supervisió (...) ja està passat de moda; actualment, aquests
inspectors són assessors i fan feina conjuntament amb el
món educatiu. Pareix, idò, que actuen com a supervisors de
la tasca educativa, com he dit, aquests inspectors, enfora ja
de semblar aquells antics vigilants. Per tant, no seria ja bo
prendre aquest model per dissenyar el model d'inspector
dels serveis socials?
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El projecte de llei que vostès ens plantegen pretén clarament
crear una espècie de policia de serveis socials. Es podria canviar
el títol, i tot, de la llei. Ens podem fixar en un detall: el projecte
de llei té un total de deu planes, de les quals cinc corresponen al
títol III, Procediment sancionador, la meitat de la llei; de deu
planes, cinc corresponen a procediment sancionador, i això tenint
en compte que les planes primera i segona són l'exposició de
motius. Les pot comptar, jo les he comptades per veure si
m'equivocava, o no, en comptar el nombre de pàgines.

Demanam la devolució al Govern d'aquest projecte de llei i
instam a desenvolupar un sistema de supervisió més ample,
inspector de la legislació i la normativa, però també avaluador
del funcionament d'aquests serveis socials, de la seva
coordinació, de la seva adequada dotació de recursos, en
definitiva, de les responsabilitats que les lleis, decrets i
disposicions administratives en matèria d'acció social donen al
Govern balear.

L'exposició de motius d'aquest projecte de llei diu que amb
aquesta es completa l'estructura normativa establerta en matèria
d'assistència social, amb una peça clau per a l'efectivitat, i
regular aquests serveis socials, i garantir, d'aquesta manera, els
drets dels usuaris d'aquest servei, però més important per a
nosaltres que completar l'estructura normativa, hauria de ser
també una de les feines paral•leles i urgents, revisar i
modernitzar l'actual previsió de serveis socials a les Illes Balears,
ja que la seva situació és penosa, si ens comparam amb altres
comunitats amb el mateix nivell competencial que la nostra. No
és que l'estructura normativa no ens faci falta, però sí que ha
d'anar acompanyada d'una política de serveis socials eficaç i
adaptada a les necessitats reals de la població, si no és així, és
purament estèril.

També volem fer constar l'objecte de la llei. A l'article 1, no
s'hi diu en cap moment de qualitat de serveis socials, només s'hi
diu que té per objecte la regulació de les actuacions inspectores
i sancionadores; per què no s'hi contempla aquest concepte?
Pensam que parlar de qualitat en serveis socials hauria d'haver
estat el fil conductor de tota la llei i la raó, o una de les raons, per
justificar l'elaboració d'una llei en matèria de funcions
inspectores i sancionadores de serveis socials.

Una altra mancança que volem ressaltar també és que en cap
moment, a la llei, no s'hi defineix què s'entén per serveis socials,
ja ho han plantejat altres portaveus, i què s'enté també per
establiment de serveis socials, elements que sí estan definits a
altres lleis relatives a la funció inspeccionadora i sancionadora,
com són a les de la comunitat de Navarra i de Catalunya, on sí es
plantegen aquests temes.

També, una altra mancança d'aquesta llei és que s'anomena
amb molta timidesa, quasi de passada, una de les tasques
inspectores que haurien de ser més positives, que és assessorar
i informar les entitats i usuaris dels serveis socials, dels drets i
deures, i també fer feina conjuntament per planificar i ordenar un
estudi de la necessitat dels serveis socials.

Per aquests motius, senyores diputades i senyors
diputats, Sra. Ferrando, que hem presentat l'esmena a la
totalitat amb sol•licitud de devolució al Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Grups que vulguin intervenir en
contra? Sra. Ferrando, té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La veritat és que he escoltat amb més atenció que
normalment, si és possible, les intervencions de tots els
grups polítics, atès que, la veritat, en els escrits que havíem
presentat de les esmenes a la totalitat i de devolució del text
eren molt poques le motivacions que motivaven, i valgui la
redundància, l'esmena a la totalitat d'aquest text.

Excepte el Partit Socialista que considerava que deia que
s'havia d'haver presentat prèviament un projecte de llei de
centres i serveis socials, les argumentacions del PSM i
d'Esquerra Unida eren bastant poc motivades, molt poc
específiques. Així i tot he de dir que m'han convençut més,
en tot cas, les explicacions del PSM i d'Esquerra Unida a
l'hora d'explicar el perquè han presentat aquesta motivació,
que no les del Sr. Pons. Perquè, Sr. Pons, per començar,
correspondre-li a vostè, que també ha estat el primer que
l'ha presentat, vostè du un poc una empanada mental, i m'ha
de perdonar que utilitzi aquesta frase que vostè ha dit que
aquí aprovam molts de dois, que jo li pugui dir que vostè du
una empanada mental, perquè primer ens diu que resulta
que aquí intentam aprovar una llei on no es defineix on
s'aplicarà, què és el que s'aplicarà, que és el que
s'inspeccionarà i se sancionarà, i després em diu que aquesta
llei l'ha feta el Govern per inspeccionar les administracions
que no són del seu mateix color polític, com quedam?, hi ha
alguna cosa a inspeccionar o no hi ha res a inspeccionar? El
que passa és que vostè ho faria i es pensa que tothom faria
el mateix, i llavors es crea aquesta empanada mental que
primer diu que no hi ha res a inspeccionar i que, per tant,
aquesta llei no té una oportunitat en el temps, i després diu
que la fan perquè volen perseguir aquelles administracions
públiques que no són del mateix color polític que el Govern.
Li faig a saber que serveis socials en tenen tots els partits
polítics que estam representats en aquesta cambra, ja que
governants, tenen representació, i aquesta llei no s'ha fet per
perseguir abans d'eleccions ni per sancionar cap
administració, perquè vostè sap de latigazos jurídics, però es
veu que no sap l'aplicació de la norma jurídica, potestat
inspectora i sancionadora existeix la Llei de procediment
administratiu, existeix un decret i un reglament aprovat pel
Govern que permetria, malgrat no hi hagués una llei
específica, permetria sancionar i inspeccionar determinades
actuacions on el Govern de la comunitat té competències.
La Llei de procediment administratiu estableix quins són els
requisits que té la funció sancionadora, per tant no ens
inventam ni hem fet una llei per sancionar les altres
administracions.
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El que s'ha fet és una funció inspectora i sancionadora
específica de matèria de serveis socials, i per això nosaltres
consideram que sí que aquesta llei és oportuna, podria estar
d'acord, no hi estic, però podria entendre les argumentacions, per
això ho he dit, d'Esquerra Unida i del PSM, que diuen que primer
de tot, tal vegada, no hi ha hagut un desplegament d'altres
normes i que per això aquesta llei hauria de venir després, però
no compartesc que es digui que aquesta llei ve a fora, s'ha fet una
norma específica, vostè sap perfectament i hem tengut aquí la
possibilitat de dur a terme, per mocions que vostè ha presentat,
funció inspectora i sancionadora en matèria, per exemple, de
serveis, dedicats o establiments a persones majors. Què feia
aquesta decret que establia aquests mecanismes? Remetia a la
Llei general de sanitat i a uns reglaments de consumidors, ara li
diré exactament, al Reial Decret 1946 d'infraccions i sancions en
matèria de consumidors i producció agroalimentària, llavors què
passarà a partir d'ara? En lloc d'anar a una llei de sanitat general
o a una llei d'infraccions i sancions en matèria de consumidor,
anirem a una llei específica que tendrem per sancionar les
matèries dels serveis socials.

Troben que això no és oportú? Jo crec que està bé, crec que
especificar una sanció inspectora i sancionadora concretada en
temes d'acció social, crec que és positiu, que aquesta llei es pot
millorar i per part del PSM han fet tota una sèrie de propostes
que podrien millorar aquesta llei, no en compartesc moltes, no sé
si podré en cadascuna, perquè crec que no era, tal vegada, el
debat a la totalitat, sinó esmena per esmena del que és aquesta
llei, llavors podrem millorar aquesta llei, però que la llei sigui
oportuna, sí, de fet, i la Sra. Thomàs ha donat la raó, i aquí li dic
a vostè també que entra en contradicció, el sistema balear de
servei social existeix, existeix, la Sra. Thomàs ho ha dit, però per
ventura no està desenvolupat com voldrien els grups polítics,
però existeix, i és cert, i recull la frase que també ha dit la
senyora del PSM en el sentit que aquesta llei ve a completar el
marc normatiu que existeix en matèria i que recull la llei, el marc
normatiu que existeix en sistemes de serveis socials, l'article
10.12 de l'Estatut d'Autonomia estableix les competències en
matèria d'assistència social, la Llei 9/87 d'acció social, és la que
estableix el sistema balear i diu quins són els serveis socials,
parla del sistema balear de serveis socials i parla d'uns serveis
d'atenció primària, uns serveis socials d'atenció especialitzada i
un sistema de prestacions econòmiques, que s'ha de
desenvolupar, que s'ha d'actualizar en unes matèries, s'ha
desenvolupat, com per exemple en el tema d'establiment de
persones majors, el tema de drogaaddicció que ha mencionat la
Sra. Thomàs, d'Esquerra Unida, s'ha fet tota una llei de registre
de cens, hi ha hagut tot un desenvolupament que s'ha
d'actualitzar, que cada vegada en temes socials apareixen nous
serveis que s'han de concretar, d'acord, però això no lleva que per
una part puguem anar fent aquesta llei concreta inspectora i
sancionadora dels temes de serveis socials, i que realment el que
fa és completar aquest marc normatiu en temes socials.

No estic d'acord amb moltes de les coses que s'han dit,
quant que aquesta llei és una llei policial, si s'han llegit
l'article 5, (...) els objectius, i això no hem de perdre de vista
i crec que els ha mancat dir-ho, ho repeteix en diverses
ocasions la llei, la funció bàsica d'aquesta llei inspectora i
sancionadora, no és una funció policial, la llei diu quines
són les funcions bàsiques, article 5, garantir el dret dels
usuaris del servei social, això és la funció bàsica i ho diuen
totes les lleis en aquestes matèries, i ho hem dit nosaltres
moltes vegades en aquest parlament, si existeix una llei i
després no existeix una inspecció i una sanció per a les
persones, establiments o associacions o entitats que
incompleixen aquesta llei, no podrem fer res, serveix per
garantir el dret dels usuaris, i la llei ho diu, article 5.1.a,
garantir el dret dels usuaris dels serveis socials, assegurar la
qualitat, i en aquest sentit responc un poc a la Sra. Catalina
Bover, que ha dit que no feia referència a aquest tema,
assegurar la qualitat de les prestacions mitjançant la
verificació del compliment de les condicions funcionals i
materials dels centres, establiments i activitats dels serveis
socials, garantir l'adequada utilització dels fons públics
concedits a les persones i a les entitats que hauran d'actuar
en l'àmbit dels serveis socials, així mateix, i aquí també
insistesc, no és una funció totalment i únicament inspectora
com s'ha dit aquí, així mateix han d'assumir les funcions
d'assessorar i informar les entitats i els usuaris de serveis
socials sobre els seus drets i deures, jo crec que en aquest
sentit les persones, els funcionaris i les funcionàries que
estiguin en aquest àmbit de la funció inspectora, no només
tendran la funció d'inspeccionar i de sancionar, sinó que
també han d'assumir la funció d'assessorar i informar els
usuaris sobre quins són els seus drets i els seus deures, i
col•laborar amb els òrgans i les entitats competents en
matèria de servei social mitjançant l'elaboració d'informes,
aportacions de dades, per tal de millorar la regulació, la
planificació o la gestió dels serveis socials.

S'inclou com a novetat i també insistiria un poc en
aquest tema, les actes d'advertiment, quin sentit tenen
aquestes actes?, doncs que els inspectors podran formular
l'assessorament o els advertiments necessaris, és a dir, que
no es tracta només d'una funció inspectora i de sancionar,
sinó que el que es pretén és millorar i adequar els sistemes
de serveis socials.
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Consideram, per tant, molt positiu que s'hagi aprovat, que
s'aprovi aquesta llei i, per tant, nosaltres votarem en contra de
totes les esmenes a la totalitat i a la devolució, i estudiarem amb
deteniment totes aquelles esmenes parcials que segurament ja
han presentat tots els grups i que permetin millorar aquest text,
que estic segura que es pot millorar, podria ser que per ventura
haguem de considerar un determinat comportament o actuació
hagi de ser sancionable, que ..., però no he sentit jo cap
motivació respecte del que és el contingut d'aquesta llei, m'han
fet referència a temes que ja podríem discutir en un altre debat,
han presentat mocions de molts de temes i moltes
interpel•lacions en altres matèries, però que no tenen res a veure
amb la funció inspectora. Estam d'acord o no que existeixi una
funció inspectora i sancionadora concreta per temes de serveis
socials, sembla bé o no que existeixi, aquest és el fonament
d'aquesta llei, i aquest és el fonament que a mi no m'han
convençut cap dels grups polítics a l'hora de determinar si s'ha
d'aprovar o no.

Un altre punt i per acabar, que em sembla molt positiva, és
que aquesta llei, i això també he comprovat que ho fan altres
lleis, estableix les sancions d'una manera també àmplia per tal
que després, via reglamentària, sense incloure noves infraccions
que això no podria ser, a través de llei, es puguin especificar cas
per cas quines són les actuacions que s'han de dur a terme, i en
això entraria el que ha dit el Sr. Pons, que no és el mateix un
servei que tal vegada es dedica a temes de rehabilitació de
drogodependents que un servei que es dedica a temes de
persones majors o un que es dedica a temes de la dona, cada
decret que estableixi els centres i els serveis determinarà uns
requisits, unes actuacions que s'han de dur a terme que després,
per ventura, via reglamentària es podran especificar com preveu
la llei.

Per tant, com he dit, nosaltres votarem en contra de les tres
esmenes a la totalitat amb devolució del text. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. En torn de rèplica, grups que vulguin
intervenir?, ho farem pel mateix ordre, si els sembla, que s'ha fet
abans. Per tant, té la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. És evident
que convèncer des d'aquesta tribuna el grup que dóna suport al
Govern de votar afirmativament la retirada d'una llei, provocaria
una catàstrofe política que Déu ens en guard de tenir tanta
convicció, donin-li suport, que és la seva obligació o, si no,
llevin el Govern perquè no actua bé.

Bé, jo voldria dir que sobre aquesta llei, de panades o rubiols
mentals, res de res, res de res, em sembla que és de sentit
comú, i qualsevol legislador de cafè, no de parlament, de
cafè, sap perfectament que a l'hora d'aplicar una funció
inspectora, hem de saber què hem d'inspeccionar, i si
aquesta funció inspectora troba coses que no funcionen i
han de ser sancionables, sancionar. Però això implica una
definició, i aquí se'ns parla de serveis socials que no es
defineixen, hi ha algun servei social com les residències que
sí que té un decret, però n'hi ha molts que no el tenen, i
naturalment, si se'ns obri avui, aquí davant, un centre
d'atenció a tal problemàtica social, toxicòmans, marginats,
alcohòlics, o d'atenció a un altre sector que es puguin
inventar, escolti, si hem d'anar aquí davant no hi hem d'anar
perquè infringeixen la normativa de Gesa o la normativa de
manipulació d'aliments al bar d'aquest centre clandestí que
no està homologat, hem de saber que ningú, particular o
institució pública, no pot obrir alegrement centres amb
l'etiqueta de social per fer-hi qualsevol cosa. I això implica
estudiar detalladament la problemàtica social, clar que sí, i
que cada cosa vol el seu centre, la seva atenció específica,
la seva normativa, espai físic, persones que els han
d'atendre, titulació sanitària, titulació universitària, el que
sigui, però això és una cosa realment molt complicada, i s'hi
han de banyar, i per fer totes aquestes definicions han de dir
els centres, a nivell geogràfic, el mínim, el mínim, ha de ser
tal, no podem acumular centres alegrement a una ciutat i a
una altra deixar-la desprotegida, hi ha d'haver una
planificació tant en l'aspecte geogràfic com en l'aspecte de
quins han de ser els serveis i quines les titulacions de les
persones que han de fer funcionar aquests serveis.

I hem de reconèixer que la part social, per dir-ho
d'alguna manera, pateix un dèficit d'atenció brutal, tenim
una llei d'acció social des del 87, inèdita o molt poc
desenvolupada en l'aspecte reglamentari, que facin ells la
llei que jo faré el reglament, Romanones famós, i clar, varen
fer una llei que està dins el butlletí, i allà dorm. Aquesta llei
es va fer per unanimitat i es va fer amb un criteri que les
institucions, és a dir, els ajuntaments, els consells insulars,
el Govern, es posarien d'acord i farien coses conjuntament
i tal, però això no ha funcionat així, o ara no hi funciona, i
què passa si no hi ha acord?, un caos, una paràlisi i els
serveis socials pateixen.

Quin és el problema fonamental de tota aquesta història
de la problemàtica social? El problema és que parlam d'un
tema on no hi ha hagut una vertadera normalització de
serveis, aquesta és la qüestió essencial, tothom sap, el Sr.
Crespí que ara presideix, més que ningú, el tema educatiu,
no es pot obrir una escola alegrement, ara obriré una escola,
me'n vaig allà, agaf quatre infants, els fic allà dins, jo em
constituesc en mestre i començ a impartir ensenyaments i
n'hi pos 200, perquè som un gran orador i la meva veu
arriba a l'altre cap de la sala. Aquesta caricatura, no s'ho
prenguin de bromes, això existeix dins els serveis socials,
un compra una casa i comença a ficar gent allà dins, i la
casa està en condicions ruïnoses, uns veïnats s'indignen, hi
ha una acció contra aquesta casa, no fa falta donar més
detalls, vostès saben de què parl, ara se n'obri una altra, i no
hi ha inspeccions. (...) aquests inspectors famosos, vol dir
que anam d'una manera totalment lliure, i no hem de crear
primer l'inspector, hem de crear primer la normativa de
centres i serveis, i això implica un esforç de definir quins
centres i quins serveis, amb una quantitat mínima
evidentment, i distribuïda equitativament d'acord amb les
necessitats socials de tot el territori, i fer les previsions
pressupostàries per crear efectivament aquests centres.
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Com ens podem preocupar més d'inspeccionar una cosa que
no definim que no de crear la cosa a la qual hem d'enviar
l'inspector i fins i tot amb funcions sancionadores? Aquest és el
dèficit que hi ha, i jo dic que aquesta llei és necessària, i ho
repetesc i ho repetiré les vegades que facin falta, però que sigui
aplicable, primer definim centres i serveis, impliquem-nos
profundament les institucions, totes, des del nivell municipal,
insular i de comunitat autònoma, i una vegada que tenguem el
panorama perfectament definit i definit dels centres i els serveis,
després la funció inspectora, que jo crec que ha d'anar als
consells insulars, però tampoc no és una qüestió de vida o mort,
això, el fonamental són els centres i els serveis definits reals i
operatius, perquè si avui aquests inspectors es posen en marxa,
els diré una cosa, no acabaran la feina de tot l'any. Els serveis
socials es troben en un estat embrionari i si han de ser
degudament inspeccionats tots, de dalt a baix, bé, estic segur que
pràcticament poden fer feina dia i nit i fins a final de legislatura,
i supòs que això no és el que es vol, idò, per què es llança una
llei de funció inspectora sabent que els dèficits són tals, que els
serveis estan realment amb molt males condicions i que primer
hem de posar ordre als serveis i centres i una vegada que hem
aconseguit els òptims necessaris, després podrem inspeccionar
de ver.

Vostès han llançat una prioritat que jo he fet una lectura
política, i que em voldria equivocar, però alerta, que
d'equivocacions d'aquestes, rates velles com jo ja en fan poques.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. No demanaré torn de paraula per
al•lusions. Té la paraula la representant d'Esquerra Unida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Només respondre a la representant del Partit Popular que
evidentment tampoc no convenç la seva argumentació, ja que si
està d'acord amb el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i amb el
del PSM, que no hi ha hagut un desplegament normatiu de la
Llei d'acció social, i que realment hi ha un sistema balear de
serveis socials, però no ens diu si està d'acord amb el diagnòstic
que nosaltres hem plantejat de les greus mancances que té aquest
sistema balear de serveis socials, i tampoc no respon al fet que
la pressa per presentar aquesta llei sancionadora o llei d'inspecció
i sanció no vengui abans precedida per la llei d'ordenació dels
serveis socials.

En aquest sentit, per tant, tampoc a nosaltres no ens han
convençut les seves raons, quan ella parla que no hi ha
argumentacions del contingut de la llei i planteja una pregunta
genèrica, és evident que és necessària una llei d'inspecció, però
és necessari com a final d'un desenvolupament normatiu, no com
a principi ni com a primera passa i, a més a més, amb urgència
o amb prioritat per part d'aquest govern.

Només, finalment, recollir la seva actitud positiva de
millora d'aquesta llei, evidentment Esquerra Unida ha
presentat esmenes parcials que pensam que poden millorar,
però mantenim que poden ser, si s'acceptassin totes les
esmenes, ja que ha manifestat aquesta voluntat positiva de
millorar la llei, esperem que es traspuï en la discussió de les
esmenes parcials, però així i tot no he de dir més que allò
que nosaltres pensam que realment seria positiu, seria la
retirada d'aquesta llei per tornar-la a presentar una vegada
acabat el desenvolupament normatiu dels serveis socials, i
que el fet que no es retiri i que s'afegeixin esmenes dels
distints grups parlamentaris, desgraciadament pot semblar
una espècie de pegat foradat que no solucioni allò que
nosaltres hem plantejat com a realment greu, la diagnosi
greu de les mancances del servei balear de serveis socials.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Ferrando, ens ha demanat si estàvem d'acord
amb la necessitat o no que hi hagués una llei inspectora dels
serveis socials, nosaltres pensam que sí, que és necessari
que hi sigui aquesta llei, però li he comentat abans que la
raó de presentar l'esmena a la totalitat és no compartir els
plantejaments de la proposta de llei i els continguts que
defensa aquesta llei, ni tampoc no estan adequats al context
ni a la realitat dels serveis socials de les Illes Balears.

Aquest ha estat el fil conductor o el raonament de la
meva intervenció, ja em pareixia que no ens votaria a favor
de l'esmena a la totalitat i, per tant, jo li he completat amb
esmenes parcials que hem presentat.

Compartim tots els portaveus que existeix una manca de
desenvolupament de la Llei d'acció social i hem de tenir en
compte el context i la necessitat de les Illes en això, és ver,
Sra. Ferrando, que totes les lleis, com he comentat abans, i
vostè ha fet referència, també, a Navarra i a Catalunya, les
lleis en matèria d'inspecció de serveis socials parlen de
defensa dels drets i deures dels usuaris d'aquests serveis,
però és que només hem confiat una part, tota la que
nosaltres creim que és necessària, i que estigui plantejat en
aquesta llei, no ho han copiat, parlam de qualitat de serveis,
hem defensat la qualitat dels serveis socials, i he criticat i
critic que no estigui als objectius, a l'article 1 de la llei, es
planteja a la llei com una funció bàsica de la inspecció, ens
diu que una de les funcions de la inspecció és assegurar la
qualitat de les prestacions, però nosaltres el que volem ...
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. El que volem i defensam és que estigui
plantejar ja a l'objectiu de la llei com a punt de referència,
perquè, d'aquesta manera, estigui molt més implícit a la llei i
explícit al mateix temps.

Hem esmentat la despreocupació del Govern en matèria
d'acció social. Per a nosaltres, un dels instruments bàsics per
conèixer el funcionament dels serveis socials, per a nosaltres i
per als tècnics, ha de ser el seu sistema informatiu, i li posaré
només un exemple. Aquí, a les Illes, el Govern encara no té un
sistema informàtic homogeni per a tots els serveis socials, sí, no
existeix, s'han hagut de posar en marxa i posar endavant dues
administracions per posar aquest element a l'abast dels serveis
socials, només és un petit exemple de la despreocupació del
Govern en aquesta matèria.

I una cosa per acabar, Sra. Ferrando, si en aquesta llei, al
projecte de llei de la funció inspectora i sancionadora en matèria
de serveis socials es plantejàs un sistema de supervisió més
ample, inspectora de la legislació, de la normativa, però també
avaluadora del funcionament dels serveis socials i el context, i
actuacions polítiques haguessin estat o fossin amb un gran
respecte cap als usuaris dels serveis socials, nosaltres no
haguéssim presentat aquesta esmena a la totalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, Sra. Ferrando, té
vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, en primer lloc,
dir a la Sra. Thomàs que jo he dit "podria", no sé si m'ha entès,
he dit "podria estar d'acord", perquè en tot cap l'exposició que
feia vostè i la Sra. Bover em convencerien, serien capaces de
convèncer-me molt més que no l'argumentació que ha utilitzat el
Sr. Pons. He dit que "podria", però que efectivament estrany
seria, ja ho han dit ells, que compartíssim ..., de totes formes, en
temes socials tampoc no seria tan rar que poguéssim arribar a un
acord, com ha dit el Sr. Pons, la Llei d'acció social es va aprovar
per unanimitat, l'altre dia, a un plenari, no fa gaire, vàrem
aprovar per part de tots els grups polítics una moció presentada
pel Partit Socialista, per tant no seria tan rar. El que he volgut
posar de manifest aquí és que, naturalment cadascú pot utilitzar
els arguments que vulgui, però crec que vostès han usat el debat
o han utilitzat aquesta esmena a la totalitat de devolució per
plantejar un altre debat, si vostès estan d'acord o no com s'ha dut
a terme el desenvolupament del sistema balear de servei social.

Fer constància que existeix el sistema balear de serveis
socials, vostès ho han dit, fins i tot, torn a repetir que qualcú
ha dit "finalitzar el seu desenvolupament", per tant existeix,
però, en això per ventura estaríem en contradicció vostès i
nosaltres, i han utilitzat aquest debat per parlar del tema de
la funció inspectora i sancionadora. El tema d'avui era
aquest, la devolució d'una llei perquè vostès consideren que
hauria d'anar després, però jo els deman, hauria d'existir o
no?, crec que tots han dit que sí, que hi estan d'acord, que tal
vegada ara no és el moment, però que aquesta llei sí que
hauria d'existir, perquè la pregunta que els faig és, mentre
no hi hagi aquest desenvolupament normatiu que vostès
proposen dels serveis socials, no s'ha de sancionar o no s'ha
d'inspeccionar cap servei social?, sí, com es fa ara?, a través
del règim general. Què és el que proposa el Partit Popular
amb aquesta presentació?, que ara es faci amb una llei
concreta i específica de serveis socials, i aquí hi ha la
diferència entre vostès, que demanen la devolució i
nosaltres que votarem en contra, que consideram que s'ha de
mantenir, perquè creim que és millor que si s'ha de
sancionar i s'han d'inspeccionar els serveis socials i tota la
xarxa de sistema social, de serveis socials de Balears, es faci
per una norma específica en aquesta matèria.

Per acabar, només dir-li a la Sra. Bover, que no entraré
en temes de si la Direcció General d'Acció Social va als
centres específics, perquè si hi anàssim qualcú ens diria que
anam a controlar. Vostè ens diu que la Direcció General
d'Acció Social del Govern no hi va per no posar-hi els peus
i que no sap de què va, i si hi anàssim crec que dirien que el
Govern intenta controlar una competència que tenen els
consells insulars, i en tema de sistema informàtic, més val
que li digui que és millor que aquest tema no el toquem,
perquè és un tema bastant complicat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ferrando. 

Acabat el debat, passarem a la votació. Per favor,
senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes a la totalitat de devolució, presentades al projecte
de llei de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i Grup Socialista, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

24 vots a favor; 28, en contra i 1 abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes a la totalitat.

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