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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donarem començament
a aquesta primera sessió ordinària del Parlament de les Illes
Balears. Els record que la Mesa va prendre per unanimitat acord
que els aparells telefònics mòbils estiguessin desconnectats. Per
tant, prec als presents a la sala, diputats, diputades, mitjans de
comunicació i convidats que, per favor, els desconnectin. 

I els vull fer el comentari previ, abans d'iniciar la sèrie de
preguntes, que aquesta presidència, de comú acord amb els
membres de la Mesa, ha arribat a la conclusió que hem de ser
estrictes amb el temps de les preguntes, ja que hi ha moltes
preguntes, i el Reglament fixa les preguntes en cinc minuts i hi
ha d'haver un equilibri, evidentment, entre les dues parts: la part
de la pregunta i la part de la resposta, les intervencions, rèpliques
i contrarèpliques.

Passam, per tant, al punt primer de l'ordre del dia. El punt
primer de l'ordre del dia són preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2487/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de llei de modificació de la Llei
de consells insulars.

La primera pregunta, RGE 2487, la presenta l'Hble. Sr.
Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, amb la formulació següent: "Quan pensa el Govern
de les Illes Balears dur a terme el projecte de llei de
modificació de consells insulars?". Té la paraula l'Hble. Sr.
Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, senyors membres del Govern, anam a estrenar
aquest nou període de sessions amb una primera pregunta de
caire estrictament institucionals, i la formularé tal com ve
escrita.
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Quan pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears el
projecte de llei de modificació de la Llei de consells insulars?
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern per
respondre, el conseller Sr. Garcias, de presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si "quan pensa a dur a
terme" significa quan pensam posar-ho en marxa li volem dir que
ja hem començat a fer els treballs previs i en poc temps estarà en
aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. Té la paraula el Sr. Juan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Està clar que quan un diputat
formula una pregunta, ho fa per l'interès que té el tema en el qual
es pretén tenir una resposta i també la formula per les
informacions aparegudes en els mitjans de comunicació. Jo no
tenc cap mica de dubte que després de tantes i tantes
declaracions entorn a la potenciació dels consells insulars, fet
aquest amb el qual nosaltres també estam d'acord i hi trobaran
lleialtat institucional, fa que aquesta pregunta es formuli per fer
un prec, després, un prec molt sincer, i és que una llei com és la
Llei de consells insulars, que sempre ha estat qualificada, dins el
nostre àmbit de la Comunitat Autònoma, com a entramat -
diguéssim- constitucional propi, entramat intern estatutari,
perquè és una llei cabdal i fonamental en l'organització
administrativa i política de les Illes Balears, jo li vull recordar i
li vull reclamar si el Govern té previst que aquesta llei es faci
també fonamentada en la lleialtat estatutària per sobre de
compromisos adquirits, tal com va ser -i crec que val la pena dir-
ho en aquesta cambra per als nous- tal com va ser la confecció de
la Llei de consells insulars de l'any 1989, que va ser una llei
consensuada entre totes les formacions polítiques. 

Per tant, i conclouré amb aquesta intervenció, jo li demanaria,
al Govern, que tingués clars tres principis bàsics: que es faci la
modificació mantenint el principi de consens polític institucional
que va tenir lloc l'any 1989 i no de manera unilateral; segon, que
es faci sense presses per no cometre errors, que pugui ser un
projecte de llei únicament i exclusivament segons el criteri del
que ara té la responsabilitat de governar; i un prec, m'ha de
permetre que ironitzi: i, per favor, que aquesta vegada no sigui
per lectura única. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula el representant del Govern? Sr.
Garcias, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, jo som nou en aquesta
cambra, venc d'una altra cambra i tenia entès que les
preguntes eren preguntes. Veig que aquí vostès tendran el
costum, per ventura, de fer precs, però li he de dir que estam
d'acord en el fet que s'ha de fer de consens, estam d'acord en
el fet que vostès hi vulguin treballar i, a més, vulguin
potenciar els consells insulars. Nosaltres els volem
potenciar i per això ja hi estam fent feina. Nosaltres estarem
en disposició, a finals del mes d'octubre, de presentar un
document als consells insulars perquè comencin a treballar
també, perquè són institucions d'aquesta comunitat
autònoma i han de treballar també en aquest document, i
que després es pugui portar també el treball a aquest
parlament.

Cregui que la nostra voluntat és que sigui una llei
consensuada per totes les forces d'aquesta cambra. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.2) Pregunta RGE núm. 2489/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rotonda del creuer Campanet-Búger.

Conclosa la primera pregunta passam a la segona
pregunta, RGE 2489, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, amb
la formulació següent: "En quin termini estarà finalitzada la
rotonda del creuer entre Campanet i Búger?". Té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors consellers,
senyores i senyors diputats, la don per formulada en els
termes que figura a l'ordre del dia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Govern vol intervenir? Té la paraula el conseller
d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Perdonin. Aquest projecte està en fase d'aprovació i es
preveu que en un període inferior als dotze mesos estigui
executat.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir l'autor de la pregunta, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Jo crec que la
velocitat que vostè, dia 7 d'agost, amb el Molt Honorable
President, en el creuer de Campanet i Búger, aquesta celeritat,
aquesta velocitat per arreglar el problema de la rotonda de
Campanet no serà tal velocitat; és a dir, vostès allà es
comprometien -i figura a uns certs mitjans de comunicació- que
serà una prioritat del Govern que les obres es faran el més aviat
possible; el Sr. Ferrer mateix deia que es comprometia que,
mentrestant, es prendrien una sèrie de mesures urgents, com
limitadors de velocitat i noves senyalitzacions, i jo crec que la
gent es va fer comptes que en tres, quatre mesos, aquesta rotonda
podia estar feta. Fins i tot el president de la Comunitat deia que
costaria 30 o 40 milions. 

Jo crec que és bo que vostè hagi dit aquí que, com a mínim,
seran uns dotze mesos, per demostrar que realment dia 7 d'agost
vostès el que varen fer en anar allà és fer veure a la gent que fan
feina, amb un desplegament de mitjans d'informació i d'un
president i d'un conseller, per una qüestió que jo pensava que
arreglarien vostès en tres o quatre mesos, que crec que no poden
fer. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Bé, jo entenc que nosaltres hem de dir la velocitat que permet
el cotxe que manejam, és a dir, hi ha un procediment
administratiu que el conseller deu conèixer, i estam en una fase
d'aprovació, supervisió, acord d'urgència per part del Consell de
Govern i resta de passes administratives que s'han de prendre.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.3) Pregunta RGE núm. 2500/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos d'hoteleria a Eivissa.

Conclosa la segona pregunta passam a la tercera, RGE 2500,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, amb la formulació següent: "Ha pensat el
conseller de Turisme que es poden inaugurar els cursos
d'hoteleria a l'Escola d'Eivissa?". Té la paraula l'Hble. Sr. Pere
Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, la
passada legislatura es varen iniciar les obres a l'edifici de
formació professional Blanca Dona d'Eivissa a fi d'adequar
aquell edifici a la futura extensió de l'Escola d'Hoteleria
d'Eivissa i Formentera, amb la intenció que pogués
començar les classes per a aquest pròxim curs, començar el
mes d'octubre. La pregunta, tal com ve, és: Quan pensa el
conseller de Turisme que es poden inaugurar els cursos de
l'Escola d'Hoteleria d'Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Celestí
Alomar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, els cursos
començaran dia 5 de novembre del 1999.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, satisfet
perquè els cursos comencin el 5 de novembre, però també
li agrairia, li faig un prec, que d'alguna manera, igual que
s'ha fet en diferents mitjans de comunicació comunicant
l'inici del curs a l'Escola d'Hoteleria de Palma de Mallorca,
que també es posàs aquesta informació a l'abast dels
ciutadans d'Eivissa i Formentera ja que hi ha una certa
confusió, perquè informació a tal efecte, jo almanco i crec
que moltes de ciutadans, no n'hem vista cap. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Sí, no es preocupi, es posarà la informació als diaris
d'Eivissa. Supòs que no s'ha posada perquè, com que du tant
de retard, l'equip de l'escola no tenia exactament clar com
seria el ritme dels cursos d'Eivissa, però li puc assegurar que
començaran el dia 5 de novembre i es posarà la informació
als diaris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyors.
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I.4) Pregunta RGE núm. 2502/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a supressió de la bandera espanyola als actes del 8
d'agost a Eivissa.

Exhaurida la tercera pregunta, passam a la quarta, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, amb la formulació següent: "Quina opinió li mereix la
supressió de la bandera espanyola als actes de la commemoració
del 8 d'agost a Eivissa?". El Sr. Diputat...

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Vostè ha fet molt bé aquesta pregunta
que nosaltres formulam al Govern, però la repetiré: Quina opinió
li mereix la supressió de la bandera espanyola als actes de la
commemoració del 8 d'agost a Eivissa? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pel Govern el Sr. President del Govern, Sr. Antich,
contestarà la pregunta.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Joan
Marí, jo pens que parlar de supressió indica un acte de voluntat,
de voluntat de suprimir, i des del nostre punt de vista, en relació
a la qüestió de la bandera d'Eivissa no hi va haver cap institució
que tengués cap voluntat ni una de suprimir cap bandera, no? Jo
crec que seria molt més precís parlar d'un acte impropi i
irresponsable d'uns desconeguts que, com jo ja vaig manifestar
en el seu moment, és un acte absolutament censurable, i això,
com dic, ja ho he manifestat en diverses ocasions. Hi ha un
decret d'utilització de la bandera i nosaltres creim que aquest
decret s'ha de respectar, i aquesta és la idea del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús, l'autor de la pregunta, de la paraula? Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Molt Hble. Sr. President del Govern,
aquí en el Parlament es pot dir allò que es vol perquè estam lluny
d'Eivissa. Igualment els mitjans de comunicació. Però realment
vostè no diu la veritat o, almanco, no la vol dir, perquè és bo -i
no podem fer una classe d'història d'Eivissa perquè no és el
moment- que les senyores i els senyors diputats sàpiguen...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, prec un cert ordre en el
recinte parlamentari.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Repetesc: és bo recordar
que el 8 d'agost celebram el dia de la conquesta d'Eivissa i
Formentera per les tropes de Guillem de Montgrí, en Nuno
Sanç i en Pere de Portugal, 8 d'agost del 1235. 

Els que som eivissencs sabem molt bé que la bandera
d'Espanya, la bandera de la comunitat i la bandera d'Eivissa
presideixen l'illa d'Eivissa des del baluard de Santa Tecla,
i aquesta bandera, sembla ser que l'espanyola, va ser
cremada la matinada del dia 8 d'agost. Però no només va
faltar la bandera d'Espanya a la ciutat d'Eivissa: la bandera
d'Espanya també va faltar a l'acte allà on vostè va fer un
discurs, bandera que sempre havia estat allí, al costat de
Guillem de Montgrí, la d'Espanya, la de Balears i la
d'Eivissa. 

Vostè aquí, amb una noblesa que l'honora, diu que vostè
ho va rebutjar, però la gent que vostè té a Eivissa va dir que,
com que allò era una festa local, la bandera d'Espanya i la
de la comunitat no feien cap falta. Aquesta és la pura i dura
veritat i vostè, Molt Hble. President, fa pocs dies que aquí
va prometre complir i fer complir la Constitució, i la
Constitució ho posa ben clar i, a més, vostès mateixos, a
altres indrets que ha passat semblant fet, també demanen la
responsabilitat a qui la té. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

Sr. President, senyores i senyors diputats, no començam
molt bé. No començam molt bé si el Sr. Diputat ja comença
dient que el president diu mentides. Jo he dit que la nit
abans de la celebració un grup desconegut va cremar una
bandera espanyola, i aquest va ser el motiu pel qual aquesta
bandera no va estar en el baluard, i jo crec que això no és
cap mentida, és un fet que, a Eivissa, el sap tothom. 

Una altra cosa és que a la processó que hi va haver
l'endemà no hi figuràs la bandera espanyola i purament i
simplement hi figuràs la bandera d'Eivissa. Jo he de
recordar que segons la Llei de 28 d'octubre de l'any 1981,
que és la llei sobre la utilització de la bandera, diu clarament
que: "La bandera de España deberá ondear en el exterior y
ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios
y establecimientos de la administración central, institucional,
autonómica, provincial o insular y municipal del Estado", no
parla en cap moment d'actes cívics o religiosos, que era el
cas de la processó. Jo crec que aquest és un tema que està
molt clar.
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De totes formes, a mi, el que em crida l'atenció és que vostès
estiguin tan preocupats amb aquest cas i, en canvi, no s'hagin
preocupat pel fet que a les festes patronals de Sant Llorenç, en el
municipi de Sant Joan, governat pel PP, durant aquestes festes no
hi havia la bandera espanyola. No els he sentit dir res. Tampoc
no els he sentit dir res en relació a les festes de Santa Eulàlia,
municipi governat pel Partit Popular: tampoc no hi havia la
bandera espanyola. Tampoc no els he sentit dir res en relació a
Maria de Salut, allà on tampoc no hi havia la bandera espanyola
i tampoc no he sentit el Partit Popular dir res absolutament.

Jo el que crec és que qualsevol dramatització d'aquest tema
està fora de lloc i precisament allò que fan vostès és cridar
perquè l'any que ve hi torni haver actes vandàlics d'aquest tipus.
Jo crec que hauríem de ser més mesurats en tot aquest tipus de
qüestions. Estic convençut que a Eivissa hi ha problemes molt
més greus que aquest i que el diputat s'hi podria dedicar amb
molta més atenció. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2506/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Marí i Calbet, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús de la finca Can Marroig.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Exhaurida la quarta pregunta passam a la cinquena, 2506,
presentada per l'Hble. Diputat Sr. Antoni Marí i Calbet, del Grup
Parlamentari Popular, que formula la pregunta: "Quin ús pensa
donar el Govern a la finca de Can Marroig a Formentera?". Té la
paraula el Sr. Antoni Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Vostè ha formulat la pregunta i he de
dir, simplement, que aquesta pregunta està presentada per mor
que han sortit en els mitjans de comunicació moltes informacions
sobre l'ús que pensava donar a la finca Can Marroig a
Formentera, finca de més d'un milió i mig de metres quadrats,
situada en gran part de la seva extensió, en quasi tota la seva
extensió, dins la reserva natural de ses Salines i, degut al fet que
han sortit moltes notícies contradictòries, l'interès que tenim per
saber quin ús pensa donar el Govern a aquesta finca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern per contestar. Sra.
Consellera de Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats,
respecte a aquesta pregunta el que li puc dir és que l'ús que
es donarà a aquesta finca és el de conservació del medi
natural i, en particular, a la contribució de la conservació i
recuperació del Puffinus mauretanicus, au endèmica de les
Balears i, a més del que és la conservació d'aquesta espècie
i d'acord amb el que estava previst en el projecte cofinançat
per la Unió Europea i que va permetre, precisament, la
compra de la finca, es preveu que pugui tenir també un ús
educatiu i que es realitzin activitats de divulgació i
sensibilització sobre aquesta espècie i dels valors naturals
que té can Marroig.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir l'autor de la pregunta? Sr. Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo pensava donar-
li les gràcies per la seva contestació però no les hi puc dar
perquè no m'ha aclarit res. Només m'ha dit un nom llatí que
jo crec entendre que és el virot, que crec que ho haguérem
entès tots millors que no aquesta paragrafada en llatí que, la
veritat, no sé el que és. De totes formes, li hagués agraït que
em contestàs quins usos pensen donar a la finca de can
Marroig a Formentera. Simplement tot el que vostè m'ha dit
jo ja ho sabia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Bé, jo agraesc que se m'hagi dit que he donat un nom
llatí. Senzillament era per veure que aquesta finca,
bàsicament, i se sap per part dels diputats i del Sr. Diputat
que m'ha fet la pregunta, que es va comprar aquesta finca
amb l'objectiu, amb un programa cofinançat -com he dit- de
la Unió Europea on la base i l'objectiu fonamental era la
conservació d'una au que, efectivament, és el virot, dit pels
eivissencs, però que jo crec que és una manera de fer
entendre que a Eivissa es diu virot i a Mallorca té un altre
nom que seria baldriga. Llavors, l'ús que es farà d'aquesta
finca està clar que serà de conservació, com he dit, perquè
és, a més, una obligació que hi ha precisament amb el que
seria el programa europeu.

I per altra banda m'agradaria dir al Sr. Diputat que
precisament des d'Europa se'ns ha dit que l'ús que s'estava
fent de can Marroig fins ara no era precisament la
conservació d'aquesta au sinó que era més bé el contrari,
perquè sembla ser que anteriorment no era el que més
importava. Per tant, aquest govern vol deixar molt clar als
senyors diputats que el que farà i prioritzarà serà la
conservació d'aquesta espècie del medi natural -per tant crec
que li ha de quedar molt clar- i, en segon lloc, es faran
activitats de divulgació i sensibilització respecte a allò que
són els valors naturals d'aquesta finca, i jo crec que no
només el Govern, sinó que vostès també es podran sentir
orgullosos que a Formentera es faci un bon ús i conservació
del medi natural.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 2527/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a targeta gran.

Exhaurida la cinquena pregunta passam a la sisena, 2527,
presentada per l'Hble. Diputada Sra. Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, que demana: "Quines
actuacions ha duit a terme el Govern per la posada efectiva en
funcionament de la targeta gran?". Té la paraula la Sra. Rosa
Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Formul la pregunta en aquests
mateixos termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Govern contesta el Sr. Conseller de Treball,
Eberhard Grosske.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Bé, el que ha fet el Govern en el tema
de la targeta gran, d'ençà que s'ha constituït, és fer tramitacions
de caràcter administratiu que accelerin la seva posada en
funcionament. Hi ha hagut contactes amb entitats com La Caixa
i Sa Nostra, que estan col•laborant amb aquest tema, hi ha hagut
contactes amb comerços i tota una sèrie d'entitats privades que
també han de col•laborar amb això, s'està preparant que també
aquesta targeta pugui servir per accedir a determinats serveis
públics i culturals i, en definitiva, al marge de tot això, jo crec
que s'ha pres una decisió que és important, també, que és que
aquesta targeta sigui gratuïta, al contrari del projecte inicial
preparat per l'anterior govern, i com a conseqüència de totes
aquestes gestions el nostre objectiu i la nostra voluntat és que a
final del mes proper, és a dir, a final del mes d'octubre, aquesta
targeta ja pugui estar en funcionament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir la Sra. Estaràs? Endavant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta targeta, que
va ser una iniciativa de l'anterior govern, si bé record, vostè
no ha mantingut, o ha mantingut el Govern contactes amb
La Caixa i Sa Nostra, però res més faltaria, si varen ser les
entitats financeres, concretament Sa Nostra, que va guanyar
el concurs, amb la qual cosa indubtablement havia de
mantenir contactes perquè és la guanyadora del concurs. Si
mal no record hi havia un termini que era el mes de juliol
per a la posada efectiva d'aquesta targeta, amb la qual cosa
els majors de les nostres illes haurien de tenir expedida
aquesta targeta el mes d'agost. No sé exactament, no m'ha
explicat quin és el retard perquè en tramitacions
administratives hi havia un calendari, contactes amb Sa
Nostra i amb La Caixa, res més faltaria això, si són les
entitats guanyadores dels concurs, contactes amb comerços
s'havien de fer simultàniament al que era l'adjudicació de la
targeta, i en relació al fet que fos gratuïta va ser un propi
consell de les entitats financeres que no ho fos perquè,
d'aquesta manera, es donava un valor més específic a la
targeta. 

En qualsevol cas, el que sí constatam és que hi ha un
retard d'aquesta posada en marxa i sí que desitjam que el
més prest possible es pugui posar en marxa aquest projecte.
Crec que serà pel bé de tots els majors d'aquestes illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, em resulta curiós el
plantejament de la rèplica de la Sra. Diputada perquè, si la
posada en funcionament d'això estava prevista per al mes de
juliol i aquest govern va jurar crec que dia 27 de juliol,
l'explicació me l'hauria de donar vostè i, de passada, em
podria donar una altra explicació, té un retard encara molt
més important; vostè, a la primera i única reunió del Consell
de persones majors que es va fer a les Illes Balears, va
prometre que aquesta targeta seria efectiva el març del 98,
és a dir, que vostè, de retards en la targeta, en sap bastant i,
per tant, si aquest govern, després d'un retard que és d'un
any i busques per part de l'anterior govern, resol el tema en,
aproximadament, dos o tres mesos i, a més, la fa gratuïta, la
veritat és que el golaverage és 5 a 0, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.
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I.7) Pregunta RGE núm. 2595/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autorització de la tercera fase de la
urbanització Sant Tomàs des Migjorn Gran de Menorca.

Exhaurida la sisena pregunta passam a la setena, Registre
2595, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Cristòfol Huguet i
Sintes, sobre "si pensa el Govern de les Illes Balears frenar
l'autorització de la tercera fase de la urbanització Sant Tomàs des
Migjorn Gran de Menorca". Té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Senyors membres del Govern, una de
les inquietuds que m'han fet arribar ciutadans del municipi des
Migjorn és la possibilitat de veure perillar el desenvolupament
d'aquesta fase d'una urbanització que sembla ser és l'única
indústria amb recursos econòmics possibles d'aportació en aquell
municipi. 

Aquesta és una fase que va tenir molta polèmica, ja que
l'equip de govern de la tercera legislatura en aquell municipi hi
havia estat en contra, després es va aprovar..., finalment l'Acord
per es Migjorn, una unió d'electors que ara governa allà, ho van
incloure en el seu programa, que presideix precisament aquell
alcalde que abans hi havia estat en contra, i ara el que demanen,
repetesc, alguns dels ciutadans és una certa garantia, si és
possible conèixer-la i tenir-la, per part d'aquest govern que les
decisions que prenguin en mesures d'ordenació del territori no
puguin afectar aquesta fase. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. La interpretació que fan els serveis
tècnics de la nostra conselleria i, per tant, també nosaltres
assumim com a tal, és que les DOT no desclassifiquen aquest pla
parcial i, per tant, no és motiu de preocupació en aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Cristòfol Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Li promet que coneixia que les
Directrius aprovades per aquest parlament no afectaven aquest
pla parcial i la pregunta exactament, Sr. Conseller, serà que si les
decisions que vostè preveu o pensa proposar al Govern perquè
les elevi al Parlament, si és que han de passar pel Parlament,
poden afectar, és a dir, futures mesures, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Açò és un pla parcial que és una continuació d'un altre
sòl urbà, està entre aquest pla parcial i la mar, hi ha un sòl
urbà, amb les DOT actuals no queda afectat, l'ajuntament el
té inclòs dins les seves normes subsidiàries, que està
pendent d'aprovació del Consell Insular de Menorca, i jo
entenc que tampoc el Govern ni el Parlament ha de
sostreure competències als consells insulars i als
ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer.

I.8) Pregunta RGE núm. 2503/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció del cent per cent del trajecte
d'Eivissa-Formentera als ciutadans de Formentera.

La vuitena pregunta s'ha demanat, per part del Govern,
la seva retirada per absència del conseller d'Hisenda. En
conseqüència, aquesta pregunta quedarà..., aquesta
presidència ha considerat oportú el seu ajornament i quedarà
per al pròxim plenari, que serà contestada en primer lloc.

I.9) Pregunta RGE núm. 2528/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dèficit de llits assistits.

Passam a la pregunta número 9, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, que demana: "Quines mesures
prendrà el Govern per pal•liar el dèficit de llits assistits a la
comarca d'Inca?". Té la paraula la Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Quan vàrem redactar el Pla
gerontològic i quan es va aprovar en aquest parlament es va
detectar que hi havia una preocupació a la comarca d'Inca
en el que eren els llits d'assistits, preocupació que,
pràcticament, es constatava a totes les Illes Balears. Hi ha
un interès per saber quines mesures prendrà el Govern per
pal•liar el dèficit d'aquests llits que existeix a la comarca
d'Inca, donat que han sortit distintes notícies en els mitjans
de comunicació de modificació o reelaboració o
reestructuració del pla integral de persones majors.
Tendríem interès en saber si es canviarà en aquest punt i, en
qualsevol cas, què es pensa fer i quines solucions es pensen
donar per pal•liar aquesta llista d'assistits en aquesta
comarca. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 
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Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Govern, el Sr. Grosske,
conseller de Treball i Benestar Social.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, hi ha una altra pregunta de
la Sra. estaràs, relativa a les mesures a prendre o els
compromisos relatius a les places d'assistits globalment
considerats a la comunitat autònoma, i de qualque manera
intentaré no interferir en la resposta de l'altra pregunta, i centrar-
me en el tema específic que aquí es planteja de la comarca
d'Inca.

La veritat és que, clar, des de l'eventual existència d'aquest
dèficit, que jo crec que es pot constatar com a cert, perquè el
dèficit és global a tota la comunitat autònoma, el que crida
l'atenció és que precisament el Pla integral de persones majors no
tengués una visió comarcalitzada, de tal manera que en aquests
moments aquest pla, aprovat per l'anterior govern, no és un
instrument útil per a la detecció dels dèficits i dels problemes
d'una manera comarcalitzada ni, molt manco, per assignar uns
recursos necessaris o suficients per subvenir a aquesta necessitat.
De fet, les places assistides tenen la consideració en els plans
interinsulars, ni tan sols es contempla una realitat de caràcter
insular, i jo crec que això dificulta molt la feina, crec que és una
de les grans mancances del Pla, evidentment haurà d'entrar dins
els criteris de revisió d'aquesta planificació de recursos pel que
fa a les persones grans, i, efectivament, dins aquesta línia
d'habilitació del Pla per convertir-lo en una eina útil o més útil
del que és ara, per no usar un terme massa fort, evidentment es
contemplarà, naturalment, un examen permenoritzat de les
deficiències i de les necessitats existents a la comarca d'Inca i es
mirarà, naturalment, d'arbitrar els recursos necessaris per
subvenir aquestes necessitats.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, vostè no m'ha
contestat. Vostè no m'ha dit què faran, ha parlat d'un pla, que sí
que està comarcalitzat, jo no sé si qui li ha preparat la pregunta,
la Conselleria de Medi Ambient, no li ha passat la informació bé,
a la vista que vostè la llegia, però, aquest pla parlar d'uns eixos
d'actuació, i aquest pla parla d'un eix d'actuació cap als temes
d'assistits i fa una visió, un diagnòstic i una anàlisi de situació a
totes les illes, i constata que hi ha un dèficit d'un 1'48 a Inca, i
volem arribar -diu el Pla- al 2%, i planteja tota una sèrie de
mesures en aquest pla, com podrien ser reconversió de places de
vàlids en assistits, planteja mesures com segona residència, i jo
el que li demanava, i tota una sèrie, el Pla es va començar a
desenvolupar amb una sèrie de places a la residència Miquel Mir,
amb una sèrie de places a la residència de Santa Maria, etc., etc.,
i jo el que li demanava es si continuarien en la tònica que marca
el Pla, si continuarien en la mateixa línia de reconversió de
places de vàlids en assistits, si continuarien en segona residència,
si el suprimirien, si efectivament plantejarien el que estava
estipulat en el Pla amb les inversions, perquè a més aquest pla
venia quantificat, i vostè no m'ha contestat.

No m'ha dit en què canviarien el Pla, no m'ha dit quins tipus
de recursos farien, i me'n tem que no coneix el Pla. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Grosske.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Sra. Estaràs.

EL SR. PRESIDENT:

El temps està equilibrat en aquest moment, o sigui que
si contesta en un minut i un poc més, estaria molt bé. Ara
està equilibrat.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

La veritat és que no mesuraré excessivament, si em pas,
vostè em talla.

Sra. Estaràs, jo entendria perfectament que pràcticament
qualsevol altre diputat d'aquesta cambra, tant de la majoria
com de l'oposició, em demanàs per una actuació
comarcalitzada relativa a les places d'assistits o a qualsevol
altra de les qüestions contemplades en el Pla integral de
persones majors, la persona que menys comprenc que em
faci aquesta pregunta és vostè, que va gestionar l'elaboració
d'aquest pla i va renunciar a fer un pla comarcalitzat, i ..., sí,
sí, perquè independentment que hi hagi dades disperses dins
el Pla o fins i tot mesures disperses dins el Pla que facin
referència a una determinada comarca o a una determinada
zona, el més cert és que no és un pla comarcalitzat, el
diagnòstic de les necessitats no es va fer comarcalitzat,
l'assignació de recursos no es va fer comarcalitzada, i molt
menys encara en el tema precisament que vostè em demana,
que és el de les places d'assistits, on la visió, jo crec que
incorrectament i el Govern pensa que incorrectament, és una
visió de caràcter interinsular que no respon realment a les
necessitats de qualitat de persones que, si han de necessitar
malauradament una plaça d'assistit, lògicament no es poden,
insistesc, dins un paràmetres de qualitat mínims, no es
poden incloure dins una visió interinsular, és a dir, dins una
visió d'un conjunt territorial segmentat per raons òbvies al
nostre arxipèlag.

Per tant, vostè em diu que no li responc, com si jo
hagués de respondre com aplicarem el Pla en aquesta
matèria. No, és que el Pla en aquesta matèria el que ha de
fer és modificar-se, i el que ha de fer el Pla és tenir una
dimensió i un apropament a les realitats territorials distints
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dels que té, i a partir d'aquí farem nosaltres una planificació dels
recursos, una definició d'objectius i intentarem atendre aquesta
necessitat de la comarca d'Inca, de la resta de comarques de l'illa
de Mallorca i, evidentment, del conjunt de les Illes Balears.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

I.10) Pregunta RGE núm. 2596/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a traçat del desviament de la carretera general
Maó-Ciutadella.

Passam a la pregunta núm. 10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cristòfol Huguet i Sintes sobre si el Govern té decidit ja
el traçat del desviament de la carretera general Maó-Ciutadella,
al seu pas per Ferreries. Té la paraula el Sr. Diputat Cristòfol
Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors membres del Govern,
un dels trams del traçat de carreteres de categoria comarcal a
Menorca que més manifestació pública ha tingut per la seva
situació de perill, pel trànsit, és el de Ferreries. També és cert
que la precarietat de finançament, de recursos propis d'aquesta
comunitat autònoma, segurament tenen molt a veure perquè fins
ara no s'hagi dut a terme aquesta obra. No obstant açò, vostè
coneix que hi ha, en el conveni entre la comunitat autònoma i
Madrid per a carreteres, 1.200 milions de pessetes adscrits a
aquesta obra. També ha tingut dificultats aquesta obra per causa
de divergències, sobretot dels mateixos ciutadans de la població
de Ferreries, respecte del traçat. L'anterior equip de govern va
presentar tres opcions al consistori, que ben segur hauran tingut
resposta davant el Govern. A la vista, idò, d'aquestes
circumstàncies, té ja decidit l'actual equip del Departament
d'Obres Públiques quin traçat es farà de desviament en el pas de
la carretera comarcal 721 de Menorca, per Ferreries?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El conseller Sr. Ferrer, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. En resposta a la seva pregunta, li
he de dir que aquest tema continua en fase d'estudi
d'alternatives i no està decidit quina és la millor alternativa.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir el Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, president. Només assenyalar-li, Sr. Conseller,
la importància que ha tingut abans i que ara no ha deixat de
tenir aquesta obra. Per tant, li demanam, com a bon
menorquí i bon conseller que desitjam que sigui per a les
Illes Balears, que acceleri aquesta decisió, que si no ha rebut
la resposta de l'ajuntament, la recapti, entenc que tal vegada
sí, perquè no m'ha dit el contrari, i que posi els serveis
tècnics a executar, i si fos el cas que discussions amb
Madrid pel contingut o les divergències respecte de les
obres contingudes dins el convenir, fessin perillar la
continuïtat d'aquest, li deman, Sr. Conseller, per favor li
deman, Sr. Conseller, que aquesta obra la posin en marxa
com més aviat millor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vol intervenir? Sí, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

En resposta a aquesta pregunta, el que sí he de dir és que
una cosa que m'ha sorprès és que jo em pensava que aquest
tema estava més madur, i la veritat és que de les alternatives
que es tenen en estudi, n'hi havia dues que vertaderament
eren molt pobres, senzillament era una retxa damunt un
mapa, fins i tot una passava per damunt un institut. En
entrar a la conselleria, jo he activat el tema i el que volem
és presentar tres alternatives però que tenguin una base
tècnica suficient com per permetre el debat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.11) Pregunta RGE núm. 2529/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera d'assistits a les
Illes Balears.

Esgotada la pregunta núm. 10, passam a la pregunta núm. 11,
2529, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, que demana quin és el
compromís del Govern per pal•liar l'actual llista d'espera
d'assistits a les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President, continuant amb el debat, m'ha generat,
quan l'he sentit, més dubtes, Sr. Grosske. No sé exactament, al
final no m'ha dit què canviaria del Pla, durà un pla nou en aquest
parlament i el comarcalitzarà? Tornarem tenir un debat sobre el
Pla? Això vol dir que s'aturaran les inversions? Continuaran amb
el mateix ritme d'inversions que es feien? NO sé, com que vol
canviar tantes coses d'aquest pla, això m'ha generat aquests
dubtes. Però, continuant amb la pregunta que li volia fer, és
important el tema d'assistits, és una necessitat urgent d'aquesta
comunitat i va ser una de les prioritats d'aquest pla crear recursos
alternatius a la institucionalització i al mateix temps, quan no
queda altre remei i és persona assistida, tenir recursos adients en
el termini que marcava el Pla fins a l'any 2000, per a aquestes
illes. Aquest estudi va ser un estudi molt seriós, Sr. Grosske, i es
va territorialitzar, aquest estudi detecta les necessitats de places
assistides a Palma, a Manacor, a Eivissa i Formentera, a
Menorca, a Inca, i si s'ho llegeix, veurà com es detecta que a
Palma hi ha un dèficit, hi ha una llista d'espera de 550 places,
però un dèficit de 103 places, a Manacor hi ha un dèficit de 325
places, per això es feia la residència de Felanitx; a Inca també es
marca quin ha estat el dèficit, és de 326 sobre població envellida,
etc., etc, a Menorca, Eivissa i Formentera, amb la qual cosa, no
tan sols hi ha llista d'espera, sinó que hi ha unes necessitats i
convenim amb el que va dir Europa, que les ratios han de ser del
2% sobre la població major de 65 anys, i si vostè agafa aquest
pla se'n temerà que Mallorca està a 1'35, Eivissa a 1'51, Menorca
a un 2'03, i per això es necessitava fer tota una sèrie d'inversions
que estipula aquest pla, si vol, després, en el torn de
contrarèplica, li explicaré quines fèiem, i m'agradaria ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, no tendrà temps de contrarèplica si continua per
aquest camí.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Simplement voldria que ell em digués,
el conseller, què és el que pensa fer aquest govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Govern, Sr. Grosske.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Sí, perdoni, Sr. President, i perdoni, Sra. Estaràs. Bé,
vostè em demana a la pregunta, a part de manifestar-me
inquietuds relatives al futur del Pla, que, com que hi ha una
altra pregunta, intentaré tranquil•litzar-la en el seu moment,
vostè em demana, concretament a la seva pregunta quin és
el compromís del Govern balear per pal•liar l'actual llista
d'espera d'assistits a les Illes Balears. Idò jo li intentaré
contestar d'una manera breu i clara.

Vostè ha donat dades parcials sobre necessitats, jo li diré
dues dades només. El gener del 97, la llista d'espera per a
places residencials assistides era de 786 persones. El juliol
del 1999, la llista d'espera va arribar a 919 persones. Idò el
compromís del Govern és invertir aquesta tendència, és a
dir, el contrari del que passava a l'anterior etapa de govern,
en lloc de deixar que el problema empitjori, millorar-lo.
Aquest és el compromís.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, vol fer ús de la paraula? Per favor,
breument tots dos.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, gràcies, Sr. President. No ha dit vostè que, si s'hagués
llegit el Pla, Sr. Grosske, veuria que hi ha un increment
poblacional de gent major, amb la qual cosa és normal que
augmenti la població. En qualsevol cas, només dir-li i
recordar-li que no m'ha dit quin és el compromís, com ho
faran, concretament nosaltres defensàvem la residència de
Felanitx, que esper que s'inauguri d'aquí a poc, defensàvem
un recurs residencial quan s'obrís el Palma II, a Palma,
defensàvem un recurs residencial a Inca i tota una sèria de
xarxa de creació de centres de dia, com era el cas de
Llucmajor, el cas de Joan Crespí, i què no li diré que no
sàpiga, si els seus socis de Govern varen ser els que varen
negar el centre de dia de Llucmajor i la residència de
Felanitx amb la transferència de l'Ibas, què li diré que no
sàpiga. 

Jo sí que li he pogut explicar què s'ha fet amb aquest any
i mig de Pla gerontològic, però vostè continua sense
contestar quines actuacions en concret faran per pal•liar
aquesta llista d'assistits, si la que marca el Pla era la que es
venia fent durant aquest any i mig, o innovaran unes noves
maneres, en què ho canviaran i en què consistirà. Repetesc,
Sr. Grosske, no qued contenta perquè vostè em diu recados
a la madre superiora, tots volem pal•liar, tots volem invertir,
però vostè no em diu com, que aquesta era la pregunta.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Vostè, Sra. Estaràs, m'ha demanat el
compromís, el compromís polític, i jo li ho he dit. Una altra
pregunta seria quines mesures pensam adoptar, i no tenc cap
inconvenient a intentar contestar-li.

De tota manera, no és normal, Sra. Estaràs, veure com les
llistes d'espera augmenten perquè augmenta la població. El
normal, Sra. Estaràs, és que a una comunitat autònoma que ho té
tot per aconseguir-ho tot, es posin en marxa els mecanismes per
fer front a l'increment poblacional i per, efectivament, variar
aquesta tendència a empitjorar una situació que és socialment
dramàtica, que és la demanda de places assistides per a la tercera
edat. Això és el normal, des del nostre punt de vista.

I mesures, mesures per exemple, la cosa és que estaven
previstes en el Pla i que vostès no varen fer, per exemple aquesta
reconversió de 40 places de vàlids en assistits a la residència la
Bonanova, per a la qual nosaltres preveim ja que hi haurà
recursos econòmics en el pressupost de l'any que ve, que era,
insistesc, una idea que era al Pla integral i que no es va fer. Per
exemple, se'ns acut, com a mesura, el fet que no hi hagi més
retards en el tema de la residència de Felanitx, que una de les
darreres actuacions fetes com a consellera va ser precisament
firmar la pròrroga d'aquest acabament de les obres de la
residència de Felanitx, que vendrà, en part, a pal•liar, només en
una petita part, aquestes necessitats. I lògicament, hi ha mesures
que vostè ha esmentat i que són molt sensates, com és fer una
xarxa de centres de dia, crear habitatges tutelats i, en definitiva,
minvar la demanda de places per a vàlids, de tal manera que
aquestes places per a vàlids es puguin reconvertir en places per
a assistits. Són mesures extraordinàriament interessants, però que
requereixen, entre d'altres coses, que aquests, per exemple,
centres de dia, siguin o estiguin en condicions per, precisament,
complir aquesta funció. Que no ens passi com el centre de dia de
Llucmajor, que ens hagués agradat que d'aquí a pocs dies pogués
inaugurar el Sr. President del Govern, i que no ho hem pogut fer,
perquè clar, amb una cafeteria i una biblioteca, nosaltres no
inauguram un centre de dia, perquè això, serà una altra cosa, però
no és un centre que ens permeti efectivament reduir la demanda
de places de vàlids per incrementar la d'assistits. Tot això són
una mica les idees que té plantejades aquest govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

II.- Proposta de tramitació directa i en lectura única del
Projecte de llei RGE núm. 2437/99, de modificació de
l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

III.- Tramitació directa i en lectura única del Projecte
de llei RGE núm. 2437/99, de modificació de l'article 3 de
la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El Govern acaba de comunicar a aquesta presidència, i
jo així ho he fet a la Mesa, que retira el projecte de llei que
tenia presentat per lectura única, sobre modificació de la
Llei de règim jurídic de la comunitat autònoma i que el
presentarà per tramitació ordinària.

En conseqüència, senyores i senyors diputats, el ple està
esgotat perquè els punts de l'ordre del dia que quedaven
eren aquests ...

I.12) Pregunta RGE núm. 2530/99, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del pla
integral de persones majors.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Una qüestió d'ordre, hi ha una pregunta d'aquesta
diputada ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, ens hem botat una pregunta? Perdó, senyors
diputats, la inexperiència ha fet que em botàs una pregunta
que ja l'havia marcada. Presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, amb la formulació següents: "Quins aspectes vol el
Govern modificar en el Pla integral de persones majors?" Té
la paraula la Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el mateix tema.
Sr. Grosske, ara estic encara més embullada, primer em diu
que canviarà el Pla, que l'han de reelaborar, que no està de
manera comarcal, però després, totes les mesures que em
dóna, són les mesures que deia el Pla, amb la qual cosa, com
quedam?, el Pla era una bona eina o no?, perquè tot això
que vostè m'ha dit, aquestes actuacions són actuacions que
ja deia el Pla. Concretament, m'ha parlat de places d'estada
temporal a la residència de la Bonanova o d'una ampliació
i reconversió de places de vàlids en assistits a la Bonanova,
això estava previst en el Pla i, a més, el darrer govern ho va
deixar preparat i enllestit. També m'ha parlat de Llucmajor,
i m'ha parlat d'aquesta cafeteria i biblioteca. Dir-li que el
projecte venia fet del PSOE, quan governava a Madrid, i
que nosaltres no hem fet més que una reducció, però que
totes aquestes crítiques no sé si encertades o no, les ha de
fer al PSOE de Madrid que era qui va iniciar aquest projecte
i era d'on venien els doblers. 
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En qualsevol cas, la pregunta és molt simple, la pregunta és,
en quins aspectes vol canviar el Pla integral de persones majors
aquest govern, una eina que jo crec que ha estat molt positiva per
als majors d'aquestes illes i allà són els resultats i, en el cas que
ho vulgui canviar, hi tornarà a haver un debat parlamentari en
aquesta cambra en relació a aquests canvis? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. El Sr. Grosske té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer dir-li que efectivament,
quan vegi el PSOE de Madrid ja li ho diré. I en relació a la
modificació del Pla integral de persones majors, efectivament,
consideram que no és un instrument ni molt manco suficient ni
ben enfocat per abordar la política, l'estratègia d'actuacions
polítiques i administratives en aquesta matèria. Primera, perquè
l'anàlisi és manifestament millorable i evidentment no li puc fer
ara, ni prop fer-s'hi, una aproximació al que serien unes línies de
modificació d'aquest pla, però l'anàlisi és manifestament
millorable, pensam que s'han d'introduir objectius que no són
inclosos en el Pla, i sobretot se li ha de donar una estructura de
pla, que és un vici al qual jo crec que recorria la majoria de
l'activitat planificadora de l'anterior govern, és a dir, un pla
significa fixació d'uns objectius, d'uns objectius concrets, no
d'unes intencions, deia hem de potenciar, hem de millorar, hem
de fomentar i hem de procurar, sinó objectius concrets de
modificació de la realitat que ha estat analitzada, de l'assignació
d'uns determinats recursos humans i materials per tal de
modificar aquesta realitat i de "calendaritzar" aquesta assignació
de recursos per tal que, en acabar el període de vigència del Pla,
es pugui quantificar quina ha estat la seva eficàcia. Per tant,
dotar-lo d'una estructura real d'instrument de planificació, serà
una de les coses importants que s'hauran de fer.

I després hi ha un tema absolutament important que és,
naturalment, donar als consells insulars el paper que han de tenir
en l'assignació, en la planificació, en la gestió i en el disseny
d'aquestes polítiques a cadascun dels àmbits insulars. Una
realitat, no només hem de parlar de comarques i de municipis,
que també va ser oblidada dins l'anterior etapa de govern, i que
esperam que aquest nou govern pugui modificar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Estaràs, vol intervenir?

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, jo de tot deduesc
que vostè no s'ha llegit el Pla, el Pla marca objectius, el Pla
fa un diagnòstic de situació, el Pla quantifica, clar, vostè
està acostumat i creu que no es quantifica res, però és que
aquest pla va quantificat i "calendaritzat", aquest pla
marcava uns objectius, jo vull que em digui amb quin
objectiu no està d'acord. Desenvolupament de la llei?,
desenvolupament normatiu?, creació de recursos
alternatius?, centres de dia, clubs, serveis d'ajuda a domicili,
telealarma?, lloguers per a persones majors en situació
precària en règim de lloguer, habitatges en règim de
lloguer?, places per a assistits, reconversió de places de
vàlids en assistits?, inversions a la comarca d'Inca, de
Palma, de Manacor, de Menorca i d'Eivissa, d'acord amb les
ratios europees? Amb què no està d'acord, Sr. Grosske. Jo
el que crec és que aquest govern ha arribat i és incapaç de
reconèixer que una cosa està ben feta, és incapaç. Digui'm
quin pla no han de reelaborar, vostès ho han de reelaborar
tot, perquè jo crec que en lloc de fer política de servei als
ciutadans, han de poder dir que vostès són millors i els
altres eren dolents, i ni vostès són tan bons ni nosaltres tan
dolents.

Aquest pla no el va fer aquesta consellera, el va
presentar aquesta consellera, però el va fer un gran equip
tècnic que és Fundació per a la vida i la vellesa, de
Catalunya, un equip molt qualificat i s'hi va fer una gran
inversió. Vostè ha de reconèixer en aquest plenari que
aquest pla és bo, però jo vull veure al llarg dels quatre anys,
quins canvis faran en aquest pla, però pràcticament m'ha dit
el que feien, hi pot haver un tema distint, però la base és
totalment la mateixa, vull beure què duran aquí i quin debat
hi haurà, i també supervisaré les actuacions. Però, Sr.
Grosske, tot el que vostè m'ha dit que faria és en el Pla, i tot
el que vostè creu que és un pla, està en aquest pla: objectius,
calendari i actuacions.

I en relació amb el massatge que ha donar al PSOE de
Madrid, el doni al Sr. Antich que serà molt més ràpid.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. El Sr. Grosske té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Sí, Sr. President. Sra. Diputada, jo no li he dit, per
exemple, quins nous objectius inclourem en el Pla, però és
evident que si dic que inclourem nous objectius, no estic
dient que farem el mateix que diu el Pla, perquè és
impossible introduir coses noves a una cosa i deixar-la
igual, no és ver?
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Per tant, el Sr. President tampoc no em donarà temps perquè
jo li faci ara una valoració del Pla integral de persones majors, en
què estic d'acord i en què estic en desacord? No és el motiu de la
pregunta ni és la forma parlamentària, però jo la puc remetre als
Diaris de Sessions, on es va debatre durant l'anterior legislatura
el Pla integral de persones majors, i allà trobarà pàgines, jo crec
que importants, on es manifestaran diferències dels grups que ara
conformen la majoria, respecte d'aquest pla. I jo la hi puc remetre
sense cap tipus de problema, i, en tot cas, jo crec que el debat
interessant serà quan es proposin aquestes mesures de
modificació i aquestes mesures alternatives on realment podrem
contrastar unes diferències de política i d'enfocament, jo no vull
ser maniqueu, que tot el Pla fos dolent i que vostès mateixos
fossin dolents, no faig aquests tipus de valoracions personals,
però sí que hi ha diferències importants d'enfocament en el que
és l'activitat planificadora globalment considerada i en matèria
de persones majors en concret. Això es va visualitzar en
l'anterior legislatura, des de l'oposició nosaltres i des del Govern
vostès, i veurà com tendrem oportunitat de tornar-lo a visualitzar
i a debatre civilitzadament durant la present legislatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske.

Bé, assabentats, les senyores i senyors diputats, encara que
hagi estat avançat a una pregunta, que el Govern retira el
projecte de llei pel sistema de lectura única, el durà, com ha
manifestat, pel procediment de tramitació ordinària, no procedeix
debatre la proposta de tramitació directa i en lectura única i, en
conseqüència, aquest punt queda decaigut i el següent també, la
qual cosa vol dir que el pla ha acabat. Prec als senyors portaveus
que estaven convocats a Junta de Portaveus a continuació del
Ple, que d'aquí a quinze minuts, que hi hagi un poc de descans,
d'aquí a quinze minuts, ens vegem a la Sala Groga, em sembla
que és, atès que ja no cabem a la Sala del Senat.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. S'aixeca la sessió.
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