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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, representants dels
mitjans de comunicació i convidats. Començam el plenari
d'aquesta setmana.

El començam, com sempre, amb el punt primer de l'ordre
del dia, el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2713/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a institut de Sant Llorenç i Sant Agustí.

I.10) Pregunta RGE núm. 2776/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a institut de Sant Llorenç i Sant Agustí.

Quant a la primera pregunta, la presidència ha considerat
oportú afegir-la... La pregunta 2713 i la pregunta 2776,
presentades pel diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a l'institut de Sant Llorenç i
Sant Agustí, les hem agrupades en una sola, ja que aquestes
dues preguntes, que eren la número 1 i la número 10 tracten
totes dues de l'institut de Sant Llorenç i Sant Agustí.
Aleshores, per a aquestes dues preguntes agrupades, té la
paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Jo consider molt bé que vostè agrupi
les dues preguntes, però no són exactament el mateix tema, per
tant, jo li demanaria que també s'agrupàs el tema de cada una
d'aquestes preguntes, el temps, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, quan la presidència ha decidit agrupar les
preguntes és perquè les dues preguntes fan referència a allò
mateix, i el temps que hi ha és suficient per parlar de l'institut
de Sant Llorenç i Sant Agustí. Per tant, li pregaria, fins i tot
donant-li qualque petit marge de temps superior, que les faci
agrupades.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, amb tot respecte, entenc jo que no és el
mateix el que es tracta a la primera que la desena. De totes
maneres, acat respectuosament les seves ordres.

I dit això, Sr. Conseller de Cultura, senzillament, quan es
pensen iniciar les obres de l'institut de Sant Llorenç i Sant
Agustí, d'Eivissa i, per tant, quina és la situació actual.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller de Cultura, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que les preguntes
que em formulen avui semblaria gairebé més lògic que el
Sr. Joan Marí les hagués demanades als anteriors
representants del seu partit que hi governaren i que
tingueren al seu càrrec la Conselleria d'Educació. Davant la
sospita que poguessin no haver-li donat les informacions, jo,
amb molt de gust, les hi donaré.

Bé, és evident que a Eivissa hi ha una problemàtica greu
en matèria de mancances en infraestructures educatives, hi
ha una saturació bastant generalitzada en els diversos
indrets de l'illa i, malauradament, s'ha perdut molt de temps
i aquesta actual conselleria, en bona mesura, haurà de partir
de zero perquè els temes que podrien haver resolt la situació
actual o les decisions que podrien haver resolt la situació
actual estan molt als inicis.

En concret, en referència a l'institut de Sant Llorenç, és
un institut del qual el febrer del 97 l'Ajuntament de Sant
Joan va oferir un solar al Ministeri d'Educació, dia 22 d'abril
del 97 l'Ajuntament va acordar comprar el solar, dia 13 de
maig del 97 es va fer l'escriptura de compra del solar per
part de l'Ajuntament, aleshores, passaren mesos i mesos i no
es va fer absolutament res fins el juliol del 98, o sigui, va
passar un any; dia 30 de juliol del 98, exactament, la
ponència tècnica de la Comissió Insular d'Urbanisme
d'Eivissa deixa damunt la taula la declaració d'interès
general de l'institut, que era necessària, perquè l'institut
estava previst en zona rústica, a l'espera que la Comissió de
Patrimoni emeti un informe, dia 14 d'agost del 98 el tècnic
Joan Ramon Torres proposa que la declaració d'interès
general sigui sotmesa a la consideració de la Comissió de
Patrimoni, això no es fa així, i dia 25 d'agost del 98 la
Comissió Insular d'Urbanisme declara per unanimitat
l'interès general de la construcció de l'institut, ignorant les
peticions de la Ponència Tècnica d'Urbanisme i dels tècnics
de Patrimoni; mentrestant, dia 14 de maig del 99, que és
quan tornam a tenir notícia d'aquest projecte d'institut, es
projecta entre la Comissió de Patrimoni, presidida pel Sr.
Joan Marí, han passat vuit mesos, durant aquests vuit
mesos, tampoc no sabem què ha passat amb l'institut, i
finalment, dia 7 de setembre la Comissió de Patrimoni,
obeint la resolució de la Ponència Tècnica i la recomanació
del tècnic en patrimoni, decideix passar el projecte per la
comissió i, aleshores, és objecte de denegació perquè la
Comissió de Patrimoni considera que el solar està a manco
de 250 metres d'una església que és Bé d'interès cultural, per
tant, està dins la zona d'influència d'aquest BIC, aquest BIC
no té pla especial i, per tant, interpreten, jo crec que
correctament, que no es pot construir en aquest solar; això
determina una situació que és l'actual, l'Ajuntament de Sant
Joan té un solar en el qual no pot construir l'edifici per al
qual havia comprat el solar i, evidentment, planteja la
necessitat d'un nou solar, que és la tasca que en aquest
moment duu a terme la Conselleria d'Educació i també el
Consell Insular d'Eivissa.
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Referent a Sant Agustí, després de tota una sèrie d'anys de
parlar-ne, dia 15 de maig del 99 l'Ajuntament ha acordat la
cessió a la Conselleria del solar, i dia 14 d'aquest mateix mes,
dia 14 d'octubre, el conseller de Presidència serà a Eivissa per
rebre el solar i d'aquesta manera poder iniciar tot el procés de
construcció de l'edifici.

Quan es podran iniciar les obres de l'institut de Sant
Llorenç i Sant Agustí, d'Eivissa? La previsió és que es pugui
iniciar tot el procés de l'institut de Sant Agustí aquest any ja.
Fem comptes encarregar el projecte immediatament, i,
evidentment, s'haurà de continuar amb tota la fase de
contractació de les obres, que no és una fase..., que dura una
bona partida de mesos, i la nostra voluntat, i creim que és
possible, és que l'institut de Sant Agustí es comenci a construir
l'any que ve, amb un objectiu, que seria que entràs en
funcionament el curs 2001-2002.

Referent a l'institut de Sant Llorenç, jo diria institut de la
zona nord d'Eivissa, que ha de servir per descongestionar
l'institut de Santa Eulària, que té una cabuda de 500 alumnes
i gairebé té 1.000 alumnes de matrícula. Evidentment, el
primer objectiu és cercar un solar, un solar que permeti
començar la construcció de l'institut i, aleshores, iniciar tot el
mateix procés que abans hem descrit amb referència a Sant
Agustí. Evidentment també i malauradament, és molt difícil,
per no dir impossible, que abans del curs 2001-2002 aquest
institut també estigui construït. Això, evidentment, ens planteja
que durant dos cursos més l'illa d'Eivissa es trobarà amb unes
dificultats d'escolarització molt considerables i amb una
precarietat d'oferta de places escolars també molt considerable.

Evidentment, creim que s'ha perdut massa temps,
procurarem no perdre'n més, perquè la situació d'Eivissa és
d'emergència educativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí i Tur?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no tot el que ha dit
vostè és veritat, li han passat algunes informacions que no són
correctes. Li'n recordaré tan sols una, quan vostè ha fet esment
que un tècnic de la Conselleria de Cultura havia demanat un
informe a la Comissió de Patrimoni i que aquesta no l'havia
fet, no és veritat, se li va fer i l'hi puc enviar, si vostè el vol, se
li va fer i el vaig signar jo, i el tècnic és el Sr. Joan Ramon
Torres, m'ho va demanar i està fet, no, com diu vostè, no està
fet, està fet i signat. Jo el demanaré al Consell d'Eivissa i l'hi
enviaré.

En segon lloc, quan serà que vostès no donaran la culpa
al Govern anterior, perquè el poc temps que vostès porten
en un tema en què són responsables, com és la manca de
professors als instituts d'Eivissa, de la qual cosa és vostè
responsable... En aquestos moments a Eivissa falten 28
professors, ho han sentit bé, 28 professors, tan sols als
instituts. Avui només parlaré dels que falten als instituts,
properament farem una interpel•lació perquè ens expliqui
això que la premsa d'Eivissa, no massa amiga, per cert, del
Partit Popular, qualque part, diu "educación, cero en
puntualidad". Nosaltres en tenim alguna culpa del passat,
però vostès en tenen del present, i, en concret, en aquest cas.

Dit això, tot el que vostè ha manifestat referent a Sant
Llorenç i a Sant Agustí, nosaltres ja ho coneixíem, però la
pilota ara està damunt el seu terrat, i està damunt el seu
terrat perquè l'Ajuntament de Sant Joan, amb la visita que
vostè hi va fer, acompanyat dels tècnics, li ha mostrat tres
solars, per triar, i l'Ajuntament de Sant Joan espera que
vostè o els seus tècnics s'hi desplacin perquè, d'aquestos tres
solars, triïn aquell que més els agrada. Això pel que fa a
Sant Llorenç.

Pel que fa a Sant Agustí, com vostè molt bé ha dit,
l'Ajuntament espera que el conseller de Presidència tengui
temps per desplaçar-s'hi, anar al notari i signar el document
que allí es necessita.

Per tant, Sr. Conseller, jo puc reconèixer que nosaltres,
com vostès també d'aquí a quatre anys, quan deixin de
governar, els demanarem les seves explicacions
corresponents i també els donarem la culpa, i és natural, i és
natural, però el que és clar és que ara depenen de vostès
aquestos dos instituts, i sobretot depèn de vostès aquest
fracàs, aquest clamor, la premsa d'avui d'Eivissa diu "crece
la indignación entre los padres por la falta de profesores".

Per cert, també el dia que li farem la interpel•lació li
recordarem, i ho farem també al Consell Insular, que
suposam que els milions, 75 milions de pessetes que havia
de donar el Consell Insular per avançar-los-els, a vostès, per
a l'institut de Sant Agustí, ja deuen estan en tramitació.
També demanarem a veure quin sistema s'ha seguit per a
aquestos 75 milions de pessetes, perquè es va apressar un
diputat que avui ens acompanya aquí, fent el ridícul, a posar
dos pedres i dir que es començarien immediatament les
obres de l'institut de Sant Agustí.

De vostès depèn que es facin aquests dos instituts. És
clar, no diu res de l'institut que està en marxa, que és el de
vila, que el va fer el Partit Popular.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí i Tur, vagi acabant, si no, no li quedarà res per a
la interpel•lació. El temps és més que generós, estam en el (...)
minuts...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, que em quedi temps per a una altra
interpel•lació, és una qüestió meua, no dubti que tendré prou
recursos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, jo li agraesc la confiança
immensa que demostra amb nosaltres, que desitja, esperava o
ens demana que en dos mesos resolem allò que en quatre anys
d'Administració del Partit Popular, dos des de Madrid i dos des
de Palma, no han resolt. Jo li agraesc la seva immensa
confiança en nosaltres, i poc estar ben segur que no el
defraudarem.

Respecte de la qüestió que vostè va demanar al tècnic un
informe o que vostè va donar al tècnic, signat, amb el seu nom
i llinatges, un informe, aquest tècnic de Patrimoni del Consell
d'Eivissa no li demanava un informe, a vostè, demanava un
informe a la Comissió de Patrimoni, que m'imagin que no és
vostè, perquè la Comissió de Patrimoni no és un òrgan
unipersonal, sinó que és un òrgan col•legiat, amb presència de
diferents representants, i aquest informe no existeix, i prova
que no existeix és que dia 13 de juny d'enguany va tornar a
entrar el projecte a la Comissió de Patrimoni que vostè
presidia, vostè no va reunir la Comissió abans que es fessin les
eleccions i ha hagut d'anar a la reunió de la Comissió de dia 6
i de dia 7 de setembre; per tant, no hi havia anat abans a la
Comissió, si hi ha hagut d'anar dia 6 i dia 7 de setembre perquè
es resolgui el tema.

Vostè ha aprofitat aquesta pregunta per col•locar-n'hi una
altra, que, evidentment, és la d'actualitat i que era l'única que
podia justificar una mica que vostè avui intervengués, no
aquestes preguntes sobre Sant Agustí i Sant Llorenç, les quals,
evidentment, són preguntes que tan sols podia haver fet per
felicitar-nos per la feinada que hem fet els dos mesos per
resoldre el tema d'aquests dos instituts, i aprofita vostè el tema
de les places de professors.

Efectivament, jo som el primer que llament moltíssim el
que passa. Ara bé, dues observacions: primera cosa, el que
passa enguany passa, poc més poc menys, amb les mateixes
quantitats que havia passat anys anteriors. Efectivament, li
donaré xifres el dia de la seva interpel•lació. Ja compararem
xifres. No em digui que no, que jo ho sé cert, perquè avui al
matí me les han donades, les dades. Segona cosa, sap què és
trist? Que nosaltres ens hem trobat amb un començament de
curs i encara l'Administració anterior no havia plantejat la
problemàtica de fons, que és la distribució de places a Eivissa
i Formentera i també una mica a Menorca, que es fa molt
difícil trobar places de docents que vulguin anar a impartir
docència a Menorca, a Eivissa i a Formentera, pot semblar
increïble, però és així. Vostè haurà llegit a la premsa, perquè
ha sortit, que ja duim més de 120 persones, a les quals havíem
repartit les places, que hi han renunciat, i ha hagut qualque cas,
com és a l'institut de Formentera, en què fins i tot hi ha hagut
una plaça de plàstica per la qual han passat cinc professors
diferents, entre altre coses perquè els interins que concorren a
aquestes places a Balears són interins que també juguen al País

Valencià, juguen a Catalunya i juguen a d'altres llocs, i van
combinant les diferents possibilitats de treball que tenen,
aleshores, aquí no s'han establert clàusules que mirin
d'evitar que aquest fet anualment es produeixi, i li puc
assegurar que per a l'any que ve ja n'hem començat a
imaginar i les procurarem implantar, evidentment, enguany
no ho podíem fer.

Per tant, avui havíem de parlar d'instituts i el dia que
vulgui parlarem de la interpel•lació sobre el repartiment de
places docents a Menorca, a Eivissa i a Formentera.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2767/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció dels llocs d'amarrament nàutic
dels ports de Ciutadella i Fornells.

La següent pregunta, la 2767, s'ha ajornat per absència
del conseller de Turisme. Queda ajornada per al pròxim ple.

I.3) Pregunta RGE núm. 2769/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rescat de la concessió del
túnel de Sóller.

La tercera pregunta, relativa al rescat de la concessió del
túnel del Sóller, que formula l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. El Gobierno de la comunidad se
ha comprometido públicamente a efectuar dos acciones en
relación con el túnel de Sóller: la primera es promover la
gratuidad del paso por el túnel de todos aquellos
trabajadores i residentes del Valle, que supongo, lo espero,
tenga su reflejo presupuestario próximo. Y la segunda, que
es el objetivo concreto de la pregunta, es estudiar el rescate
de la concesión.
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Mi pregunta al Gobierno es si ya se ha iniciado algún
trabajo en este sentido y cómo están esos estudios, esas
acciones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d'obres Públiques.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el Govern, en el
programa d'aquesta legislatura, s'ha compromès a promoure la
gratuïtat per als treballadors i residents de Sóller i, a més a
més, a estudiar la viabilitat del rescat. Efectivament, és una
cosa que s'inclou dins un programa a quatre anys, és a dir, que
no necessàriament s'ha de fer aquest primer any, i quant al
rescat, la necessitat de conversacions, converses inicials amb
els concessionaris, però es continua amb aquest estudi i,
efectivament, en un mes no se soluciona un tema d'un rescat
d'un túnel.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, entiendo que mi esperanza
presupuestaria, en principio, se dilatará a lo largo de los cuatro
años de legislatura. Y en cuanto al segundo tema, que aún no
se han iniciado, pues, los estudios, si he creído entenderlo bien.
No se han iniciado estudios, es posible, actividad, en
definitiva, o discusiones, porque más que estudios, son, en
principio, supongo, discusiones con la concesionaria, con el
concesionario, para saber cuál es su postura, me imagino; no
se ha iniciado esto, entonces. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller d'Obres Públiques?

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

Bé, quant al tema del túnel de Sóller, el Sr. Diputat deu
saber que per part del concessionari hi ha una reclamació de
489 milions de pessetes, que l'anterior Govern no va deixar
solucionat el tema per uns problemes de reformes de projecte
que s'havien fet a petició del propi Govern. Llavors,
primerament, hem de solucionar coses pendents, 489 milions
de pessetes no és una quantitat petita, i després, per exemple,
ens trobam que el Govern deu 40 milions de pessetes en
concepte de bonificacions que havia de pagar, és a dir, que el
Govern no ha pagat fins ara ni un cèntim de les bonificacions
que havia de pagar a la concessionària.

Primer de tot, arrangem els assumptes, després comencem
a estudiar el tema, i, efectivament, pensam complir aquesta
promesa electoral. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 2771/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a notificació de l'anul•lació
del concurs-oposició.

Exhaurida aquesta pregunta, passam a la número 4, la
2771, relativa a notificació d'anul•lació del concurs-
oposició, que formula l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. El Gobierno de las Islas
Baleares, tanto por declaraciones de su presidente como del
conseller de Interior, ha anunciado reiteradamente la
anulación del concurso-oposición que quedó convocado en
abril del presente año. Por tanto, me gustaría saber cómo
están notificando a los más de 6.000 opositores la anulación
del concurso-oposición. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Conseller d'Interior té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Bé, no s'ha notificat res als opositors perquè no s'ha
anul•lat res, fins ara. Però perquè no digui que li falta la
cortesia parlamentària, únicament li explicaré que el que
s'ha fet ha estat una declaració d'assentiment aprovada pel
Consell de Govern i que tendrà una conseqüència jurídica
clara quan així sigui estimat pel tribunal oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo, Sr. Conseller, que ustedes
anuncian y anuncian medidas en materia de función pública,
anuncian la creación de un bolsín, anuncian mayor
exigencia de catalán, anuncian concurso de traslado,
anuncian oposiciones antes del verano, pero yo creo que
tendrían ir paso a paso, y lo primero que deberían hacer es
notificar a los más de 6.000 opositores, que en estos
momentos no tienen por qué conocer su decisión, y, sobre
todo, devolver el dinero de las instancias.
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Creo que ustedes están reteniendo injustamente un dinero
de instancias de unos opositores. Si ustedes van a anular el
concurso-oposición, anúlenlo de una vez,  porque yo creo que
esta incertidumbre ya no se puede sostener más y, sobre todo,
le requiero para que devuelvan cuanto antes el dinero de estas
instancias y que el procedimiento que establezcan sea un
procedimiento que genere pocas molestias a todos estos
opositores, porque no tienen ninguna culpa, ni del cambio de
Gobierno ni de la manía de persecución que tienen ustedes con
los interinos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
d'Interior.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Bé, jo crec que el problema és que el Partit Popular i, en
aquest moment, la diputada encara no s'han adequat a la
situació en què estan i, probablement, la falta d'informació els
fa mesclar les qüestions.

Li ho explicaré d'una forma clara i perquè ho entengui.

Vostè hauria de saber que pel fet d'haver mostrat un
assentiment a un tribunal, ha de ser el tribunal qui decideixi
sobre l'assentiment, però el que ha de tenir clar és que el
Govern prendrà les mesures en base a un informe jurídic que
han fet els serveis de la comunitat, allí on es planteja la lesió
d'un dret fonamental, que és el principi d'igualtat a l'accés a la
funció pública, i el Govern, aviat, prendrà les mesures
oportunes a fi de poder garantir que les oposicions es puguin
fer.

Però li vull dir que allò que vostès varen plantejar infringia
un principi tan fonamental com és el de la igualtat, que tenen
tots els ciutadans, inclosos els d'aquesta comunitat autònoma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 2777/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Palau de Congressos i Exposicions.

La pregunta número 5 és la següent, la 2777, que també
queda posposada al pròxim ple, per la mateixa absència del
conseller de Turisme.

I.6) Pregunta RGE núm. 2775/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de la
policia autonòmica.

La pregunta número 6, la 2775, relativa a la posada en
marxa de la policia autonòmica, la formula l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Doy por formulada la pregunta
en los términos planteados, es decir, ¿qué gestiones ha
realizado el conseller de Interior para poner en marcha la
policía autonómica?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d'Interior.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Bé, en aquests moments la conselleria comença a
estudiar la proposta que es vol dur endavant i, en definitiva,
també estudiam els diferents documents que ja existien.
Evidentment, encara no s'ha entrat dins un marc de...,
únicament s'està en un marc d'estudi sobre la proposta que
es plantejarà, esper, en no gaires mesos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted ha
anunciado reiteradamente la creación de una policía
autonómica y así lo anunció también en su comparecencia
ante la Comisión de Asuntos Institucionales, por lo tanto,
ahora no entiendo por qué dice que están estudiándolo,
cuando usted lo ha anunciado reiteradamente.

Por lo tanto, me gustaría que dijera claramente si van a
poner en marcha o no la policía autonómica, y que quede
claro que la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de
Policía no es policía autonómica. Por lo tanto, para poner la
policía autonómica, se ha de llevar a cabo una reforma
estatutaria, y me gustaría conocer qué gestiones ha llevado
a cabo para reformar el Estatuto de Autonomía. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d'Interior.
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EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. És molt important la coordinació
d'un grup que governa amb el grup parlamentari, i no ho dic
pel Govern on som, sinó que ho dic pel Govern que va sortir.
Quant a aquesta pregunta, jo no sé si vostè coneix això, fet per
l'anterior Govern, que és Policia Autònoma de les Illes
Balears. La Conselleria de Governació, en el seu moment, va
preparar un estudi que deia que això era policia autonòmica, el
qual queda a la seva disposició i a la de tots els membres del
Partit Popular, perquè a la fi els quedi clar que si és policia
autonòmica abans, és policia autonòmica avui. L'adscripció, i
com ve marcat, perquè també hem demanat un informe jurídic
als propis serveis de la conselleria, però és clar l'article 37 de
la Llei orgànica 2/86, que deixa clar que aquest tipus
d'adscripció és policia autonòmica, però és més, vostès varen
encarregar un treball de 5 milions de pessetes per fer aquesta
policia autonòmica, però després únicament ho varen deixar
paralitzat, si bé no varen desaparèixer pels (...) de les
trituradores, però ho varen fer únicament per raons polítiques,
però vostès sabien perfectament, i així ho sabia el conseller de
Governació de l'anterior Govern que això era policia
autonòmica, la cosa és que a vostè no l'han informada perquè
no era del Govern anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2778/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comissió delegada per assumptes turístics.

La pregunta número 7 també és d'assumptes turístics. Per
absència del conseller de Turisme, queda posposada per al
pròxim ple.

I.8) Pregunta RGE núm. 2865/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a efecte 2000.

La pregunta número 8, la 2865, relativa a l'efecte 2000, que
formula l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
señores del Govern. Es conocida y notoria la querencia de este
diputado por lo que es el tema informático del Govern, lo que
sucede es que se nos acabó la anterior legislatura sin poder
determinar una serie de cuestiones que consideraba este
diputado que eran de gran importancia, y aprovechando que
estamos aquí, y como decíamos ayer, esta preocupación por el
sistema informático del Govern nos lleva a plantear una serie
de dudas que teníamos y que confiamos que se resuelvan
ahora, en este momento.

La primera de las dudas que teníamos y que planteamos
por medio de esta pregunta es la siguiente: ¿Está preparado
el sistema informático de la comunidad autónoma para no
tener problemas con el efecto 2000? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Hi ha resposta per part del
Govern? Intervenció de la Sra. Consellera? Sí.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Bé, si en aquest moment la seva pregunta és si el sistema
informàtic de l'Administració de la comunitat autònoma està
preparat la resposta seria que no.

Quins són els tres problemes fonamentals que tendria el
nostre sistema informàtic?

Per una banda, tindrem problemes amb el que es
denominen els sistemes encastats. Els sistemes encastats
serien les caixes registradores que permeten cobrar, és a dir,
les caixes d'ingressos que hi ha a les conselleries, als
museus, a les biblioteques; aquestes caixes registradores, en
el moment que sigui 31 de desembre de l'any 99, la data
següent a què passaran serà l'1 de gener de l'any 2001, és a
dir, que hi haurà un salt d'un any, es menjaran un any.

El segon problema que si avui fos dia 1 de gener de l'any
2000 tendríem faria referència als sistemes informàtics
corporatius. La comunitat autònoma disposa de dos grans
sistemes informàtics, un és el Sicode, que és el que gestiona
tot el que serien pressupostos i comptabilitat, i l'altre és el
sistema Meta-4, que és el que gestiona tot el que és
personal. Segons pareix, aconseguirem que el sistema Meta-
4, a final d'any, estigui adaptat a l'efecte 2000, però el
sistema Sicode 2000, el nou sistema que es va comprar per
part del Govern anterior, aquest sistema, és impossible que
estigui implementat, hauria d'haver estat corregut a mitjan
d'aquest any, però nosaltres estimem que fins l'abril o el
maig de l'any vinent, de l'any 2000, no podrà estar a punt, de
tal manera que els pressupostos d'aquest any s'han de fer
sobre el Sicode antic, és a dit, el Sicode que, d'alguna
manera, no suporta l'efecte 2000, llavors, en aquest moment
el que s'ha de fer és posar pegats als diferents programes, ja
que el Sicode no és un programa únic, sinó que és el que es
denomina un programari, que està fet fonamentalment per
més de 4.000 programes, per tant, s'està modificant
programa per programa, i no tenim cap garantia que els
4.000 funcionin correctament l'1 de gener del 2001.

El tercer eix de problemes que podem tenir dins l'efecte
2000 fa referència als programes de gestió hospitalària. Hi
ha dos hospitals que podem patir problemes, són l'Hospital
General i l'hospital Joan March. El Govern anterior havia
previst unes inversions que s'havien de fer tant a l'hospital
Joan March com a l'Hospital General per tal de solucionar
l'efecte 2000. Aquestes inversions, en un cas, eren de 5
milions de pessetes, i en l'altre cas, de 70, però no sabem
ben bé per quines raons aquestes inversions no es varen dur
a terme.

Per tant, aquests dos problemes poden presentar-se,
poden ser presents l'1 de gener de l'any 2000.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diéguez, vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. A la vista de la respuesta, tendría
que recriminar a la Sra. Consellera por haber sido ella quien
me ha contestado, porque creo que hubiera sido más adecuado
que me contestará el Sr. Damià Pons, porque el sistema
informático del Govern tiene más que ver con la arqueología,
que es una ciencia que está más cercana a la cultura, que con
las nuevas tecnologías. Después de tanta propaganda, y tantas
inversiones para prepararnos a todos para el año 2000, resulta
que ese sistema no está preparado para el año 2000. Realmente
nos deja muy preocupados, y nos deja ver que hay gente que
ha confundido la modernización con la tecnología, y la
tecnología con las témporas. Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, vol intervenir?

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Jo, Sr. Diéguez, no li puc dir si és un sistema arqueològic
o no és arqueològic. La veritat és que les inversions varen estar
fetes, els diners es varen gastar per aconseguir un sistema
informàtic, però jo crec que les inversions varen ser massa
ambicioses, en el sentit d'estar correlacionades amb el temps,
es va canviar completament el sistema de gestió de personal,
completament el sistema de gestió econòmica, i molt
probablement no es va tenir en compte quin temps era
necessari perquè aquests sistemes s'anessin ajustant. Tampoc
crec que es va tenir en compte que aquests programes s'havien
de posar a punt, tenint en compte l'efecte 2000, que a més dels
famosos dos zeros, hem de recordar que el 2000 serà un any de
traspàs, i a més a més un any de traspàs excepcional. Sabem
que tots els anys que acaben en 00 no ho han de ser, però els
que són final de mil•leni ho han de ser. Per tant, tot això dóna
una complexitat addicional, el fet que a més a més de l'efecte
2000 hem de corregir el programa per adaptar els anys de
traspàs. Jo crec que el Govern anterior va fer una gran inversió,
però aquesta gran inversió no va ser capaç d'adequar-la al
temps, als problemes reals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 2768/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment de les promeses del Molt
Hble. Sr. President del Govern balear.

Passam a la pregunta número 9, que és la 2768, relativa
al compliment de les promeses del Molt Honorable Sr.
President del Govern balear, que formula l'Hble Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats, i amb permís del Sr. Diéguez, Molt Hble. Sr.
President del Govern absent. Aquesta pregunta, que podria
semblar banal, no ho és per al nostre grup, perquè tan just
tres dies després de la investidura sembla lògic que una
entrevista a un diari nacional importantíssim com és El País
s'havia de fer al Molt Honorable President, però varen optar
per fer-la a la persona que realment té la paella pel mànec,
i a una de les intervencions finals es diu: "los socialistas de
aquí nos entienden, pero saben que forman parte de un
gobierno del Estado y que tendrán dificultades. Su ventaja es
que no están en el Gobierno de Madrid, y por tanto pueden
prometer sin tener que cumplir". Jo crec que açò és
preocupant, sobretot després d'haver vist una sèrie
d'actuacions d'aquest govern, i jo deman al Sr. President
absent si ell pensa complir totes les promeses realitzades al
discurs d'investidura; o més bé a partir d'ara cadascuna de
les actuacions haurà de comptar amb el beneplàcit d'una
part d'aquest pacte d'esquerres que és la que realment està
marcant el temps i el ritme de les decisions d'aquest govern.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Govern, Sr. Conseller d'Obres Públiques, té
la paraula.

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

Bé, resulta que aquesta pregunta va destinada a mi, i
llavors no tenc cap dubte que el president complirà les seves
promeses.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vol intervenir? Té la paraula.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Jo accept aquesta resposta, perquè crec que és una pràctica
parlamentària sobretot reconèixer en un moment determinat en
la transcripció d'una pregunta hi pot haver un error, i el que és
l'encapçalament va referit al conseller d'Obres Públiques, però
tothom sap perfectament que la pregunta duia nom i llinatge en
concret, que és el que val, no l'encapçalament sinó la pregunta,
la formulació de la pregunta.

Jo he fet aquesta pregunta perquè efectivament estam
preocupats. I estam preocupats tota vegada que s'han anunciat
una sèrie de mesures, una sèrie de qüestions, que després han
vist que havien, com diuen en un llenguatge col•loquial i molt
popular, anques enrere; en el tema de l'ecotaxa, en el tema de
transferències, on en un principi s'havien de transferir unes
matèries amb unes característiques molt concretes, i després en
les compareixences vàrem veure que se'n farien unes altres; en
el tema de consellers sense cartera, que encara no tenim
l'explicació clara si tenen o no tenen funcions, però ja veim
que responen com si ja tinguessin la competència; i per no
tenir -i això és una pregunta que formularem més envant al
conseller de Presidència- no poden tenir firma quant a decisió
de les àrees que teòricament se'ls ha d'adscriure, perquè
aquestes àrees no existeixen al nou organigrama del Govern,
perquè no poden existir, perquè no hi ha la llei modificada.

En qualsevol cas, jo crec que és molt significatiu que en
moltes matèries vostès el que han fet és el que va treure un
mitjà de comunicació, que és passar l'arada davant el bou.
Passen l'arada davant el bou en molts de temes, i clar, resulta
que quan el bou és de Costitx..., mana qui mana. Jo li faré
entrega, Sr. Conseller, d'aquesta vinyeta perquè l'entregui al Sr.
President absent, que se la posi damunt la seva taula, i que se'n
recordi cada dia que no pot passar l'arada davant el bou.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller
d'Obres Públiques.

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

Bé, estic un tant sorprès, perquè quasi quasi açò és un debat
de postinvestidura, el que tenim plantejat aquí; però jo crec
que entre els ciutadans en aquest moment hi ha una
preocupació, perquè me l'he trobada al carrer, i és de saber si
determinades promeses de l'anterior Govern aquest Govern les
podrà complir. És curiós, qualque equip de futbol a què se li
havia promès una subvenció, i ara resulta que ha vençut la
pòlissa; i qualque inversió en Pla Mirall, que se'ls havia dit
"feu açò, arranjau aquest hotel", i que resulta que no estava
contemplat als pressupostos. Però bé, supòs que ho aclarirem
tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

La pregunta número 10 ha estat contestada i acumulada
de temps amb la número 1.

I.11) Pregunta RGE núm. 2779/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a utilització de funcionaris
del Govern, mitjans tècnics i material i la web oficial de la
institució.

Per tant, passam a la pregunta número 11, registre 2779,
relativa a utilització per part de funcionaris del Govern de
mitjans tècnics i material i la web oficial de la institució, que
formula l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats i diputades. Bé,
aquesta pregunta no sé si m'he equivocat formulant-la, em
pens que anava dirigida al president, absent d'aquesta
cambra, el Molt Honorable President. Repassant el Diari de
sessions jo el que volia és que el president pogués deixar
tranquil el seu grup, perquè repassant el Diari de sessions
d'aquest darrer any ens adonam que hi ha el Sr. Diputat, que
també ho és ara, el Sr. Diéguez, superpreocupat per les
despeses de l'antic Govern en fotos i tot això. I com que
varen sortir a un mitjà de comunicació unes fotos del Molt
Honorable President en una visita que jo crec que era
privada, després d'una visita oficial; jo aquesta pregunta la
formulava perquè el president pogués aclarir davant aquesta
cambra, i deixar tranquils tots els escons de l'esquerra, la
tranquil•litat que no havia fet mal ús d'aquelles coses que
estan al seu abast. La deix formulada en els termes que
figura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Font jo crec que la pregunta està dirigida, el
que li contesta és el conseller pertinent, ja que està parlant
de mitjans de la Conselleria de Presidència, i com vostè sap
a la Conselleria de Presidència hi ha la Direcció General de
Comunicació, i té com a feina desenvolupar una tasca de
comunicació de tota l'activitat del president i de l'activitat
del Govern. Per tant, recordar que el Sr. President va fer una
visita a Barcelona, on hi havia diferents actes, i va ser
sol•licitat per part de diferents mitjans de comunicació de
les nostres illes que se'ls facilitàs la informació, i l'únic que
es va fer va ser facilitar aqueixa informació de tota la visita
que havia el president a Barcelona, de tots els actes que
havia fet el president a Barcelona, perquè cal recordar que
també hi havia actes que es varen celebrar amb diferents
grups d'estudiants, i això va ser el que es va fer, i crec que
es complia escrupolosament amb la utilització dels mitjans
públics per la finalitat que tenia la visita que realitzava el
president a Barcelona. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè s'haurà de
menjar tots els marros d'aquest govern, m'estic donant compte,
tots; i en tendrem ocasió de parlar a la pregunta número 13.
Miri, és totalment legítim, i crec que bo, les entrevistes amb el
Govern de la Generalitat, i crec que és bo tenir relacions amb
Catalunya i mirar d'aprofundir en elles. I vostè sap que li dic
de bon de veres, el que li diu aquest diputat: crec que és bo
reunir-se amb qualsevol col•lectiu on el president hagi d'estar,
però crec, i no m'enfadaré, crec que no està bé, per molt que
vostè em vulgui aquí dir, emprar càmeres de fotos digitals, per
passar-les després a escanejar i tot això, i emprar la pàgina web
del Govern per una visita de partit al Sr. Maragall, que va
posar després el Sr. Jordi Pujol a caure d'un ase. Hi havia la
possibilitat que el president, que sé cert que la seva intenció no
era aquesta, jo crec que vostè, que és el responsable de mitjans
de comunicació, el va mal assessorar, com altres vegades, com
va passar dia 21. En tot cas, facin ús de les coses que són
públiques d'una forma que sigui correcta, i no es facin comptes
que vostès al Govern estan com estaven abans al carrer de la
Puresa, i feien el que els donava la gana. Un poquet de
vergonya, Sr. Garcias, respecte de la utilització dels mitjans de
comunicació del Govern balear si són per coses de partit. Això
mai no ho va fer el Partit Popular. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Font, ha dit que no
s'enfadaria, però al final s'ha enfadat. No té remei vostè. Però
el que sí que em preocupa és la divisió que fa vostè amb "això
està bé" o "no està bé". Vull dir, estava bé que el Sr. Matas se
n'anàs a Santo Domingo, i costàs una milionada la seva
inauguració, que es retransmetia en directe per Televisió
Espanyola? Estava bé que el Sr. Matas se n'anàs a fer
fotografies constantment, i a més tenguessen un centre de
distribució de fotografies al Consolat de Mar? Això estava bé?
I tot això s'estava fent i s'estava adequadament gastant molts
de doblers públics per la Presidència d'aquest govern o per la
publicitat del Sr. Matas? Això era el que es feia per a la
publicitat del Sr. Matas, perquè a més, si vostè vol marcar
diferències amb el que podríem dir que va fer el Sr. President
Antich, l'únic que li puc dir jo és que si vol en qualsevol cas,
que l'únic que es podria haver utilitzat és el sistema més barat
que tenim a la nostra administració, que és la Internet, i
podríem plantejar què pot haver costat que s'enviassen unes
fotografies, que a més com a demanda dels propis mitjans de
comunicació, què podrien haver costat a 160 pessetes l'hora,
poden haver costat 80 pessetes. Això seria el dispendi que
segons vostès hauríem fet. Jo crec que van molt errats. Si vol
que li traguem tots els dispendis que va fer el Sr. Matas per
Santo Domingo, per tots aquests llocs que va visitar, i que a
més ho feia esplèndidament per vostès, escolti, jo crec que es
deixin de coses banals, sense importància, perquè sí el que
sabem nosaltres és que no farem el que varen fer vostès. I
d'això pot estar ben tranquil, perquè també li podem dir i li
podem donar el llistat de fotografies i el que varen costar les
mils de fotografies que va fer el Sr. Matas, que a més qualcuna
d'elles es va enviar en cotxe oficial a Campanet. Això era el
més lògic del Govern Matas, i per tant això no era
malbaratament, i era una cosa que estava bé per vostè. Per tant,
Sr. Font, apuri més les preguntes, i no vulgui en aquest

moment acusar d'una que vostès han fet i que aquest govern
no ha fet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam a la pregunta... Sr. Matas,
em demana la paraula per qualque cosa en concret?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, Sr. President, per al•lusions, si vostè em permet.

EL SR. PRESIDENT:

Li don per tres minuts.

EL SR. MATAS I PALOU:

Simplement per dir-li al conseller de Presidència que
totes aquestes coses a les quals vostè fa referència són
qüestions de govern, no qüestions de partit; i a més que tota
aquesta informació que vostè està manipulant en aquest
moment és una informació que en el seu moment es va
donar quan els grups de l'oposició la varen demanar, el cost
de totes aquestes accions i el que representaven aquestes
accions. I simplement, que la matisació que crec que és
important és que, discutibles o no, eren de govern, mai de
partit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Matas.
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I.12) Pregunta RGE núm. 2531/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Conselleria de Benestar
Social.

Passam a la pregunta número 12, registre 2531, relativa a
la Conselleria de Benestar Social. La formula l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Llegíem quan es va fer el pacte, que
la cohesió i benestar social serien la garantia i la clau de
l'avanç de les Illes Balears i un compromís prioritari d'aquest
govern. Llegíem i sentíem el president Antich al seu discurs
d'investidura que deia que una de les grans fites del nou govern
de progrés seria el benestar social, i que això estava en lletres
de bronze al seu programa. A partir creen el seu govern, hi ha
una conselleria sense cartera, hi ha una conselleria de Benestar
i Treball. Sabem que la Conselleria de Treball i Benestar
Social és la que duu el Sr. Grosske. Apareixen pels mitjans de
comunicació imatges de la consellera sense cartera, la Sra.
Caro, com si dugués els temes socials. Sabem que segons la
llei ho du el Sr. Grosske, almanco és el que firma, però de fet
pareix que ho du una consellera sense cartera. Això ens crea un
desconcert: Com és possible que un tema que ha de ser estrella
d'un pacte d'esquerres tengui abandonada aquesta àrea de
benestar social? No firma qui ha de firma, firma qui no sap; no
estan ubicats d'una manera definitiva, i no sabem finalment si
aquesta conselleria existirà o no existirà. Per tot això aquesta
diputada demana a aquest govern si la conselleria de benestar
social és la Conselleria sense cartera, o una conselleria amb
cartera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Estaràs, la
conselleria de benestar social és una conselleria sense cartera.
De fet som jo la que està sense cartera. És una conselleria que
no existeix. El que ara existeix és la Conselleria de Treball i
Benestar Social, i té adscrites les direccions generals que tot
d'una que es modifiqui la Llei de règim jurídic i aquest govern
pugui crear dues noves conselleries, s'adscriuran a la
Conselleria de Benestar Social, és a dir les direccions generals
de Serveis Socials, de Joventut, d'Esports, de Menors, l'IBAS,
l'Institut de la Dona, que es crearà, i la Direcció General de
Cooperació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Estaràs, vol intervenir? Té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Això és el que volia conèixer. La
conselleria de benestar social no existeix. Un tema tan
important per al pacte d'esquerres, que ho deia el president
al seu discurs d'investidura, que ho deia el pacte, resulta que
no existeix. Varen prendre possessió vostès, crec recordar,
dia 28 de juliol; estam avui a principis d'octubre i la
conselleria de benestar social no existeix, no té ubicació
física definitiva, firma un conseller que no sap el que firma,
hi ha una consellera que em contesta que no té cartera, i em
contesta com si en tengués, però no existeix, i a més no
sabem què es transferirà o no es transferirà; i no sabem, com
deia la Sra. Munar, la conselleria de benestar social es crea
per ser desmantellada. Això és la política social que du
endavant aquest govern. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies. Realment, Sra. Estaràs, jo no sé què és el que li
preocupa. Li preocupa que no existeixi la conselleria, que
un futur pugui existir?, li preocupi que no figuri com a
titular qui serà titular? No ho acab d'entendre. Jo crec, he
d'acabar entenent, que el que a vostè li passa és que vostè
està impacient per la creació d'aquesta conselleria, i estic
contenta que així ho estigui. Estic segura que, atesa la gran
quantitat de preguntes que formula a aquest plenari com a
la Comissió d'Assumptes Socials en matèria social, veig que
efectivament està impacient per començar a parlar de
política social. Veig també que segurament, com ja vàrem
proposar a un fugaç president del seu govern, crear una
conselleria de benestar, encara que estic dubtosa no tenc ja
cap per aclarir-me, i em sembla que està vostè impacient; i
jo li he de dir que no es preocupi, que sí que es crearà la
conselleria de benestar social, i que jo seré la titular
d'aquesta conselleria; i es crearà no perquè jo ho digui ni
perquè ho digui el Sr. Grosske, es crearà perquè hi ha un
pacte de govern que es va signar entre el Partit Socialista, el
Partit Socialista de Mallorca i el Partit Socialista de
Menorca, Esquerra Unida de les Illes Balears, Unió
Mallorquina, els Verds de les Illes Balears i la Coalició
d'Organitzacions Progressistes de Formentera, i en aquest
pacte es diu ben clarament que es crearà una conselleria de
benestar social, que aquesta conselleria de benestar social,
diferenciada de la Conselleria de Treball, la gestionarà
Esquerra Unida-Els Verds, i que aquesta conselleria tindrà
una direcció general de Joventut, una direcció general
d'Esports, l'Institut Balear de la Dona, l'Institut d'Afers
Socials, la Direcció General de Cooperació, la Direcció
General de Serveis Socials, i la Direcció General de
Menors. O sia que ja crec que l'he deixat tranquil•la; tot
d'una que la Llei de règim jurídic entri a tramitació i es
debati en aquest parlament es crearà la conselleria de
benestar social.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.13) Pregunta RGE núm. 2780/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retirada del Projecte de llei 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 CAIB.

Passam a la darrera pregunta d'aquest plenari d'avui,
registre 2780, relativa a la retirada del projecte de llei 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 de les Illes Balears, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

La don per formulada amb els termes que figura a l'ordre
del dia. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per part del Govern, Sr. Conseller de
Presidència, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El motiu va ser el compromís de no abusar del procediment de
lectura única en aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Tenia ganes de dir una expressió,
però em diuen que no és correcte que la digui dins la Cambra,
però vostè se la pot imaginar. Miri, jo crec que aquell dia la
mímica, perquè cap diputat d'aquesta sala va sentir de cap
membre d'aquest govern, -sí que hi va haver el president, que
ho va comunicar al president del Parlament i li va donar les
explicacions, i jo les respect- no n'hi va haver cap que s'aixecàs
per dir que ho retiràs. Primer de tot hi va haver mímica.

Segona qüestió, hi va haver una paràlisi per part de vostès
com realment se n'havien de sortir aquest dia. Així de clar.
Miri, jo el que li puc dir és que crec que el que hi va haver és
que el que acaben d'explicar a la pregunta anterior no està
d'acord el Consell de Mallorca; jo crec que hi va haver un vent
que bufava de Cala Nova que feia pardal -i perdó, Sr.
President- i els va deixar a vostès astorats, i haver de retirar
això de la lectura única. Això és el que hi va haver; hi va haver
que haurem de seguir de prop el que vostès varen firmar i que
varen dir que transferirien al Consell de Mallorca, i que pareix
que ara no volen fer. I haurem de fer un seguiment molt clar,
perquè coneixem aqueixes partides, de les partides de serveis
socials que havien d'anar al Consell de Mallorca i altres
consells, i que pareix que vostès tenen discussions i
discrepàncies internes. El que hi va haver, hi havia sobretot
una actitud de passar per l'aro a tots els diputats amb una
lectura única, i el que hi va haver va ser una senyora, que crec
que ho va fer molt bé, i els va aturar a vostès els peus. Els va
aturar els peus. Més li diré, Sr. Garcias, fins i tot a vostè el
varen barrejar, des d'aquests escons vàrem veure com el
president, el Molt Honorable a vostè el barrejava perquè
s'havia equivocat. I vostès han reconegut durant aquests dies
a la premsa que s'havien equivocat.

Però, Sr. Huguet, vostè demanava a aquella intervenció
del ple passat qui era el protagonista de la pel•lícula
Torrente, el brazo tonto de la ley. Ja el tenim, Sr. Huguet, no
es preocupi. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Li agraesc que no hagi proferit el que
pensava. Estic content que tenguin entre les seves files un
expresident del Parlament, que li ha indicat que no era
correcte, perquè després l'hagués hagut de cridar a l'ordre,
i pareixeria que era més dolent del necessari. O sigui, està
bé així com està. Sr. Conseller de Presidència, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, ara també ja sabem qui és
Harry el sucio. Per tant anam aclarint coses, segons le seves
opinions, perquè només són opinions. Vostè, com que ho
diu amb molta força i pareix que ho assevera, pareix que té
raó. No té més raó perquè cridi més, no en té més. Per tant,
només té la seva opinió, que aquí l'expressa, i nosaltres
l'escoltam. Però no té la raó. Per tant, damunt les
suposicions que fa vostè després diu que són les veritats; i
jo el que sí li puc dir, i en aquest mateix moment del ple,
quan va haver acabat el pla vàrem donar totes les
argumentacions que crèiem que eren les que havien fet que
retiràssem el projecte de llei, perquè a més vostès havien
estat manifestant, el que passa que vostès encara no estan
adaptats a això que és fer oposició, perquè havien estat dient
a través dels mitjans de comunicació el fet que la
duguéssem per lectura única, i que si la dúiem per lectura
ordinària, encara que fos urgent, ho estudiarien i hi votarien
a favor, perquè vostès estaven d'acord que l'Estatut
d'Autonomia en aquest moment tenia una col•lisió amb
aquesta llei. Als mitjans de  comunicació havia sortit, el que
passa és que quan a vostès els sorprèn el fet que nosaltres ho
retirem, s'han d'inventar i han de tenir una certa inventiva
per poder transformar el que era la seva posició, perquè ara
estic segur que allò que deien aquell dia votaran en contra
una altra vegada, perquè no voldran ni tan sols per via
ordinària, crec, la presa en consideració, o fins i tot
esmenaran tota la llei, i ja veurem el resultat. Crec que al
final la votaran en contra.

Per tant les seves posicions, que a un moment els fan
determinar una posició política, després els fan canviar, i ho
intenten atribuir al Govern. Estam molt avesats, el Partit
Popular sempre té aquest costum, mai no s'atribueix res a
ell, sinó que sempre té el costum de culpar els altres. I a més
si per altra part crec que totes les manifestacions que varen
fer els diferents grups que donen suport al Govern, eren
claríssimes que el que volíem nosaltres era que la Llei anàs
per lectura única, perquè a més pensàvem i crèiem que
l'altra llei que venia, que l'altra setmana vàrem aprovar, era
més necessària, i per a nosaltres era un poc fort que les dues
primeres lleis venguessen per lectura única, i per tant per
això vàrem retirar aquella que crèiem que podia esperar, i
que a més podria tenir el seu consens; però vàrem veure
després que la segona lectura que fèiem per tenir consens
amb vostès és impossible, perquè vostès no han assumit
encara que fer oposició no és només barrejar, com vostè fa,
al Govern, sinó que a més és consensuar coses amb el
Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2586/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Pla
director sectorial d'equipamentes comercials de Balears.

Esgotat així el primer punt de l'ordre del dia, que era el
referent a preguntes, passam al segon punt de l'ordre del dia,
que són les proposicions no de llei. La primera d'elles és una
proposició no de llei, la 2586, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la modificació del Pla director
sectorial d'equipaments comercials a Balears. Té la paraula el
Sr. Flaquer, del Grup Popular, per deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L'any
1996 aquest plenari, aquest parlament, va aprovar el Pla
director sectorial d'equipaments comercials de les Illes
Balears, un pla que tenia com a antecedent la necessitat de
regular el sector comerç a aquestes illes, atesa la seva
repercussió social, econòmica i territorial. De fet precisament
la seva repercussió territorial és la que donava una
competència més sòlida a aquest parlament per regular totes
aquelles qüestions referides a la incidència de la distribució
comercial sobre els nostres municipis, sobre el nostre territori
en definitiva.

De manera molt especial, aquell pla director sectorial feia
referència a les grans superfícies, explicant que, si bé existien
altres problemes que afectaven el sector comerç, sens dubte un
dels més importants era el de les grans superfícies en aquesta
comunitat autònoma. Parlava el preàmbul d'aquest pla de
l'impacte produït per l'entrada de grans superfícies o cadenes
de supermercats que han deteriorat l'equipament comercial
tradicional dels nuclis urbans.

Aquest pla, com deia, aprovat el 1996, no és, com
qualsevol altre pla, un pla o un instrument immodificable, sinó
tot el contrari, és un pla sotmès naturalment a processos de
revisió, sempre que les circumstàncies així ho requereixin. De
fet, la pròpia disposició addicional del pla esmentat estableix
expressament la possibilitat de dur a terme aquesta revisió
quan les circumstàncies així ho requereixen, i sempre amb
caràcter obligatori almanco una vegada cada deu anys,

És evident que no han transcorregut aquests deu anys del
termini obligatori de revisió, però sí que existeixen, a la nostra
manera de veure, circumstàncies que poden motivar i justificar
la modificació puntual d'algun d'aquests aspectes puntuals del
Pla que fan referència a l'aspecte de grans superfícies. De fet
durant la darrera campanya electoral i durant l'elaboració i
redacció del programa electoral del Partit Popular en les
reunions que vàrem tenir amb els sectors del petit i mitjà
comerç d'aquestes illes, sens dubte una de les reivindicacions
permanents va ser la de la regulació, la de la reglamentació que
en aquests moments regeix a les grans superfícies a la nostra
comunitat. És cert, el propi preàmbul del Pla d'equipaments
comercials així ho feia, és cert que hi ha un perill d'excessiu
intervencionisme per part de l'Administració quant a la
regulació del sector comerç. Deia l'exposició de motius que un
grau excessiu d'intervenció per part de l'administració pot tenir
efectes indesitjats perquè introdueix rigideses que impedeixen
al sector adaptar-se a les necessitats canviants d'una societat
dinàmica. Però també és cert, i la mateixa exposició de motius
també ho deia, que en relació a les grans superfícies l'impacte
conjuntural produït per la seva introducció massa ràpida pot
deteriorar també de manera irreversible el teixit comercial
preexistent amb la conseqüent minva i pèrdua de valor dels
centres tradicionals de les ciutats.

Naturalment podem trobar opinions i arguments en
defensa de les grans superfícies. Podem parlar d'aquell
principi constitucional de la llibertat d'empresa, podem
parlar del necessari respecte al principi de la lliure
competència, i també podríem parlar, per què no?, dels
efectes beneficiosos que en qualque aspecte o en qualque
àmbit pot suposar una gran superfície per al consumidor.
Creim encara que existeixen aspectes negatius o
inconvenients que tapen, al nostre mode de veure, aquests
aspectes positius que fins ara hem explicat. En primer lloc,
les recents notícies de fusions de grans empreses dins aquest
àmbit de les grans superfícies ens fan tèmer, i creim que
amb fonament, que en realitat aquest afavoriment del
consumidor que inicialment es pot produir amb les grans
superfícies, aquesta tendència cap al monopoli, aquesta
tendència cap a les grans empreses i la fusió entre elles pot
finalment acabar perjudicant el consumidor. Al mateix
temps creim que hi ha interessos per protegir com són els
del petit i mitjà comerç dels productes autòctons d'aquesta
comunitat autònoma, d'aquestes illes, que també es poden
veure perjudicats per aquesta concentració empresarial que
suposen les grans superfícies. Hem de pensar que aquestes
concentracions empresarials derivades d'aquests processos
de fusió podem provocar d'immediat una major dificultat
dels nostres productes autòctons per entrar dins aquests
magatzems, dins aquestes grans superfícies, i que puguin
arribar als nostres consumidors. Al mateix temps sembla
evident que la instal•lació i la proliferació de grans
superfícies suposa un perill constant per al petit i mitjà
comerç d'aquestes illes perquè impedeix la recuperació del
comerç en el centre de les ciutats, en el centre tradicional,
perquè suposa la proliferació de grans superfícies a la
perifèria i, conseqüentment, el despoblament de l'activitat
comercial dins el centre de les poblacions o de les ciutats.

Jo crec que aquests són motius que justificaren ja en el
seu moment l'aprovació del Pla director sectorial i,
conseqüentment, la regulació de les qüestions que fan
referència a les grans superfícies. Però avui entenem que és
possible modificar aquest Pla en dos sentits, que tots dos fan
referència a les grans superfícies. En primer lloc, modificar
el Pla d'equipaments comercials en la redacció de l'article 4
d'aquest pla; l'article 4 de l'antic, o del Pla d'equipaments
comercials vigent, s'ocupa de definir allò que s'ha d'entendre
per gran superfície, i aquest article 4 no distingeix entre
municipis a l'hora de definir el concepte de gran superfície,
i no ho fa perquè inicialment el pla, respectuós amb
l'autonomia municipal, decideix deixar en mans dels
ajuntaments establir superfícies mínimes per a determinats
tipus d'establiments perquè, naturalment, podem entendre
que el concepte de gran superfície necessàriament ha de ser
distint a un poble de menys de 10.000 habitants que a una
gran ciutat com pugui ser la ciutat de Palma de Mallorca. El
pla, insistesc, inicialment no entra dins aquestes distincions,
ho deixa en mans dels ajuntaments, però el cert és que tres
anys després de l'aprovació d'aquest pla d'equipaments
comercials els ajuntaments no han actuat i ens trobam amb
la circumstància i amb la situació que s'entén per gran
superfície el mateix a una gran ciutat com Palma que a un
petit municipi de qualsevol de les nostres illes. 
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Pareix, en conseqüència, oportú i convenient avui, vist que
els ajuntaments no han actuat en aquest sentit, introduir uns
factors, uns criteris que permetin distingir la gran superfície en
el que fa referència a una gran ciutat i la gran superfície en el
que fa referència a un petit municipi. En aquest sentit la
modificació que es pretén, naturalment, és una modificació que
sempre s'ha de guiar per uns criteris que naturalment no són
absoluts ni pretenen dur incorporada la veritat absoluta en
aquestes qüestions; naturalment que qualsevol altre criteri
podria ser compartit però, naturalment, els límits i els criteris
s'han de fixar d'una manera o de l'altra: en vàrem parlar en el
seu moment amb les associacions i entenem que poden ser
criteris vàlids per a aquesta modificació. Parlaríem, en
conseqüència, de municipis d'una població inferior a 20.000
habitants, d'entendre com a gran superfície aquells
establiments que tenguin una superfície de 750 metres quadrats
de venda al públic i 1.250 metres quadrats de superfície total
edificada: aparcaments, llocs d'emmagatzematge de productes,
etc. Per a municipis de més de 20.000 i menys de 200.000
habitants -parlaríem bàsicament de Manacor, Inca, Eivissa i
Maó- parlaríem de superfícies de 1.500 metres quadrats de
venda al públic i 1.750 metres quadrats de superfície edificada.
I, finalment, per als municipis de més de 200.000 habitants, en
el nostre cas concret només el de Palma de Mallorca, 2.500
metres quadrats de superfície de venda al públic i 3.500 metres
quadrats de superfície edificada. Entenem que aquesta
modificació és imprescindible perquè, insistesc, per una banda
els ajuntaments no han actuat la facultat que els donava, que
els atorgava l'article 17 del Pla d'equipaments comercials i
perquè, per una altra banda, resulta lògic i normal entendre que
no és el mateix una gran superfície a cada un d'aquests àmbits
específics que jo he intentat explicar.

Finalment, i per acabar, la segona modificació que es
proposa d'aquest pla d'equipaments comercials fa referència a
la disposició transitòria primera del pla. La disposició
transitòria primer del pla estableix una moratòria a
l'establiment de noves grans superfícies a les nostres illes, una
moratòria que havia de durar fins a l'any 2002, perquè parlava
de cinc anys des de l'aprovació d'aquest pla. Nosaltres
proposam que aquesta moratòria s'ampliï i així ho vàrem
consensuar i ho vàrem parlar amb les associacions
representants del sector comerç fins a l'any 2007, és a dir, per
un període de cinc anys més, en conseqüència, fins al 22 de
gener de l'any 2007, amb l'excepció concreta de les grans
superfícies especialitzades perquè entenem que sí que és
possible que determinades grans superfícies d'un caire molt
específic poden ser convenients i, en conseqüències, poden ser
exceptuades d'aquesta moratòria sempre que, naturalment, la
Conselleria de Comerç i Indústria ho trobi oportú, sempre que
hi hagi els arguments que justifiquin la instal•lació d'aquesta
gran superfície especialitzada.

Per què aquesta ampliació de la moratòria quan encara
no hem arribat al final? Nosaltres creim que hi ha
bàsicament dos motius, o tres motius que justifiquen aquesta
ampliació de la moratòria. Primer, perquè en aquests
moments i al marge, insistesc, de les possibles ofertes
especials o especialitzades que es puguin presentar, entenem
que en aquests moments existeix una oferta suficient,
consolidada, de grans superfícies que no fa en aquests
moments imprescindible mantenir en un horitzó
relativament curt com és el de l'any 2002 la possibilitat
d'obrir noves perspectives o nous interessos a determinades
grans superfícies que es vulguin establir aquí, a les Illes
Balears. En segon lloc, perquè sense cap dubte ampliar
aquest horitzó temporal permetrà al petit i mitjà comerç
consolidar-se i equilibrar el seu negoci, el seu comerç, dins
aquest sector que requereix sense cap dubte inversions,
modernitzacions i que, naturalment, requereix un horitzó
temporal de llarga durada quan hi pugui haver noves
superfícies, si és que n'hi ha d'haver, perquè ningú no pot
descartar que fins i tot l'any 2007 es pogués ampliar aquesta
moratòria. I finalment perquè entenem que es bo no deixar
per al darrer moment, quan s'aproximi la dada final
d'aquesta moratòria, la decisió o la resolució d'aquest
problema. Entenem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi..., perdó, Sr. Diputat, vagi rematant
perquè ja ha excedit bastant el temps.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

És molt rigorós, Sr. President, però...

EL SR. PRESIDENT:

De moment du un 25%, un 20% del temps més.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Molt bé, moltes gràcies. Acab tot d'una. En definitiva,
senyores i senyors diputats, aquesta és una proposició no de
llei que correspon a una iniciativa parlamentària del Grup
Popular en la mesura en què aquest va ser un compromís
d'aquest grup parlamentari amb les associacions i amb els
sectors representatius del comerç, unes modificacions a
l'article 4 i a la disposició transitòria primera que entenem
que són necessàries, que estan justificades en els motius que
hem expressat i que esperam que tenguin en suport dels
grups d'aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Intervencions? Té la paraula
el portaveu del Grup Mixt per a intervenir.
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EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo estic content que el Partit Popular se n'hagi adonat
que era necessari canviar aquest pla director d'equipaments
comercials, però no ara, segurament era necessari haver-ho fet
d'una altra manera, però bé, ja que vostès han donat unes
argumentacions jo diré perquè el Grup Mixt es posicionarà en
contra d'aquesta proposició no de llei.

En primer lloc, ja l'any 94 aquesta comunitat autònoma era
la que major índex de grans superfícies comercials tenia per
habitant, la qual cosa vol dir que si s'havia de fer una cosa era
haver-la fer diferent i no esperar a estar a l'oposició per
recriminar coses que, de fet, aquest govern no ha tengut temps
de fer, no?, però bé, com que no som al Govern tampoc m'he
de..., he de dir les coses que digui el conseller. En qualsevol
cas, en els ajuntaments, que vostès diuen que no han acabat de
complir les expectatives d'aquest pla director, la conselleria es
va comprometre a fer una eina que havia de ser molt útil, que
era el cens d'establiments comercials, del qual ja hi ha dues
edicions, em sembla que del 93 i del 94, on es fa un recompte
de les superfícies que hi ha i de quins sectors cobreixen per
municipis. Aquests cens, que havia d'estar llest i que estava
compromès per part de l'anterior director general per al
novembre de l'any passat, a dies d'ara encara no s'ha pogut
acabar; supòs que com que la conselleria ha hagut de revisar
els criteris amb què s'efectuava aquest pla i com que ja anava
molt retardat, i no precisament per culpa d'aquest govern, idò
aquest cens no s'ha pogut acabar del tot, que era, com dic, la
pedra de toc per poder saber efectivament quines zones i quins
sectors estan més saturats a unes illes i a unes altres. 

En qualsevol cas em torn a reafirmar en allò que he dit
abans: si el Partit Popular considerava que això s'havia de
canviar, ha tengut temps de sobra per poder-ho fer. Per tant, no
crec lògic que ara amb dos mesos hagi de demanar un canvi
que, per altra banda, m'agradaria saber amb qui l'han
consensuat, perquè jo vaig tenir oportunitat d'assistir a algunes
d'aquestes reunions amb el sector i mai no es va parlar d'uns
metres concrets, sobretot tenint en compte que poblacions de
més de 20.000 habitants en aquestes illes, no n'hi ha massa, em
sembla que sis o set, em sembla que cinc, però bé, no són
moltes, amb la qual cosa la porta d'entrada que deixam per a
les poblacions de menys de 20.000 habitants les deixa totes
igual, i em sembla que la realitat socioeconòmica de cada
territori són ben diferents i que no és el mateix una superfície
d'aquests metres en una població de menys de 20.000 habitants
que està devora Palma que una superfície d'aquests metres en
una població d'un lloc com és el cas de Formentera, que cada
superfície que es posi allí efectivament se'n podran posar
moltes perquè totes sempre estaran a llocs de menys de 20.000
habitants.

En qualsevol cas, (...) el mateix, si el Partit Popular tenia
ganes de canviar aquest pla director sectorial, que jo
personalment consider que s'ha de canviar i, com molt bé ens
va anunciar el conseller, després d'un procés de consens amb
totes les parts implicades, amb associacions de comerciants,
amb consumidors, s'ha de fer després d'aquest procés de
consens i no a bote pronto i amb uns metres que jo com a
mínim no em puc explicar d'on han sortit. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Mirin, senyores i senyors del
Partit Popular, realment em sap greu no poder votar a favor
de la seva proposta, i em sap greu perquè els veig
treballadors i els veig ben intencionats, però realment si
estan tan treballadors, que fins i tot -si el registre d'entrada
que tenc aquí no m'equivoca, del 14 de setembre- ho han
presentat un dia abans que començàs el període hàbil de
sessions d'aquest parlament, idò si estaven tan treballadors,
com ja ha dit el portaveu anterior, idò ho haurien pogut fer
abans, no fa tant de temps que governaven vostès. Però és
que ni tan sols han esperat la compareixença del Govern i el
conseller corresponent ja va donar explicacions, ja va dir
que s'està treballant en aquesta revisió i ja va dir que s'està
contactant amb totes les organitzacions que tenen a veure
amb aquests temes i que s'està treballant en definir les grans
superfícies. 

Tenint en compte que hi ha una moratòria que, si no vaig
equivocat, acaba el gener del 2000, no hi ha aquesta
urgència i poden deixar que el Govern treballi una miqueta
més. Tenguin la seguretat que si el Govern, en un temps
raonable, no resolgués el tema, no fes una proposta
concreta, nosaltres els donaríem suport, però avui en dia
realment creim que no és el moment de fer aquesta
proposició i, per tant, no la votarem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des
del PSM-Entesa Nacionalista compartim una part important
dels arguments que ha presentat el Grup Popular per
justificar la necessitat de modificació del Pla director
sectorial d'equipaments comercials, compartim aquesta
preocupació i ja la teníem en el moment en què aquest
parlament va debatre els criteris per elaborar aquest pla
director, criteris que en el seu moment, per part del grup
majoritari, no van ser tinguts en compte. Estam d'acord amb
l'argumentació que el comerç desenvolupa una funció bàsica
en l'estampa urbana com a focus de desenvolupament i
animació, que també és un sector que genera problemes als
municipis, problemes i necessitats, i que té una estreta
relació entre l'urbanisme i l'activitat comercial, però
discrepam que el pla hagi estat una norma per propiciar un
desenvolupament ordenat de l'activitat comercial.

Nosaltres entenem que el Pla director té moltes llacunes
i deixa en mans del planificador urbanístic una sèrie de
qüestions que entenem que haurien d'estar molt més
marcades. Per exemple, quan parla de densitat de metres
quadrats comercials a una determinada zona, és evident que
moltes vegades hi ha les trampes de fer aquesta zona més
gran ampliant-la amb altres trossos d'aquell municipi on no
hi ha tanta activitat comercial perquè en els centres es
puguin fer més comerços. Són petites qüestions, són algunes
qüestions que entenem que, a més dels metres quadrats que
puguin tenir les grans superfícies, s'haurien de tenir en
compte. El Pla director sectorial ha servit per al tema de les
grans superfícies i per a regular els nous urbanitzables que
hi havia, que es creaven en els municipis, però en cap cas no
entrava, o entrava molt malament, en les zones comercials
que ja hi havia o que ha estaven fetes en aquell moment.
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De la seva proposició no hem acabat d'entendre, tot i que
vostè ho ha intentat definir un poc, d'on sortien aquests
números que es plantejaven per definir quants de metres
quadrats es consideraven una gran superfície, lligant això al
nombre d'habitats. Nosaltres creim que pot ser un criteri
interessant, però a la darrera Comissió d'Economia, a la
compareixença del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria,
ja va manifestar la voluntat que la política no s'havia de dictar
des del Govern; des del Govern s'havia d'impulsar, estimular,
i sobretot hi havia un interès en propiciar la participació dels
sectors i, per tant, hi ha un compromís d'aquest govern de
fomentar el diàleg amb els sectors econòmics i així ho va
manifestar també el vicepresident, a la mateixa
compareixença, que va dir perquè no es podia acceptar aquesta
proposició no de llei, perquè lligava de mans el Govern a l'hora
d'anar a negociar, a l'hora d'anar a dialogar amb el sector
comercial de les Illes Balears.

Nosaltres entenem que el Pla director s'havia d'haver fet
d'una altra manera si tres anys després el grup que el va
propiciar, el grup que el va elaborar, ja planteja la seva
modificació. Nosaltres, perquè no passi el mateix, el Govern
de les Illes Balears està interessat en consensuar amb el sector
comercial i entenem que anar-hi amb unes premisses tan
marcades com les que vostès proposen no seria factible i seria
anar a una negociació on pràcticament es podria negociar ben
poca cosa. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
Socialista.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, per part del Grup Parlamentari Socialista em toca
intervenir en darrer lloc en el torn en contra i, per tant,
moltes de les argumentacions que aquí s'han donat també
són compartides pel Grup Parlamentari Socialista.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat aquesta
proposició no de llei, avui objecte del debat, de modificació
del Pla director sectorial d'equipaments comercials basada
en dos punts, tal com exposava el Sr. Flaquer. Per una
banda modificació dels paràmetres de definició de les grans
superfícies comercials, introduint uns criteris de relació amb
la població. Aquests suposen, efectivament, una reducció
del tamany si exceptuam el cas de Palma, perquè en els
municipis de més de 200.000 habitants a la proposta que
vostès fan queda igual; i per altra, l'ampliació del termini de
la moratòria. Efectivament, el Pla director sectorial
d'equipaments comercials de les Illes Balears, aprovat pel
Decret de 12 de desembre del 96, definia la gran superfície
a l'article quart, que quedava fixada en 2.500 metres
quadrats de superfície de venda i 5.000 de superfície
edificada. La moratòria, a la disposició transitòria primera,
no finalitza fins al dia 21 de gener de l'any 2002. Hem de
recordar que aquests mateixos criteris generals que es varen
aprovar, en els quals en va basar aquest pla director, es
varen aprovar en aquest parlament el dia 9 de març del 93
i indicaven expressament la necessitat de definir la gran
superfície i tenir especial cura a l'hora de defensar la petita
i mitjana empresa, tenir, per tant, en compte, la població
demandant d'aquest comerç. 

La mateixa Llei de comerç de gener del 96 expressava
ben clarament que les comunitats autònomes autoritzarien
la instal•lació de grans superfícies en funció de l'equipament
comercial de la zona afectada dins el nou emplaçament pels
efectes que podia tenir.
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Amb què ens trobam en aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Popular? Aquesta iniciativa, com bé s'ha
esmentat per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, va
entrar el passat 14 de setembre, i la primera pregunta que em
faig, com moltes diputades i molts diputats, és per què no ho
feren vostès, que tenien el govern fa tres o quatre mesos? La
segona és per què hi ha tantes presses si encara no estam a
punt de finalitzar la moratòria? La resposta en ambdós casos
és negativa: No ho feren, no ho feren perquè sempre estaven
en campanya; segur que el que varen fer és que agafaren la
carpeta i aquí la tenen, i la moratòria, per altra part, hem
d'insistir en el fet que no finalitza encara, fins a l'any 2002, el
gener del 2002.

Però la veritat és que vostès allò que haurien d'haver fet és
retirar aquesta proposició no de llei. A la compareixença dels
consellers d'Agricultura, Comerç i Indústria del passat 29 de
setembre, vostès varen tenir la resposta a aquesta iniciativa
perquè així ho varen plantejar. Ho farem, farem la revisió, però
no hem de fer tanta via; aviat però bé, "no ens han de dictar
vostès el que hem consensuat, el que hem de consensuar amb
el sector", deia el Sr. Sampol, i deia talment: "És difícil arribar
a un mandat parlamentari que hipotecaria les converses
compromeses amb el sector comercial". El Sr. Flaquer ha
reconegut que ja hi havia hagut converses amb el sector; per
tant, li vàrem insistir ja, des d'aquesta compareixença per part
del Govern, que era important aquest consens amb els sectors,
perquè una cosa tenim clara, es té clara des d'aquest govern, i
és que és participatiu i dialogant i, això, ho deia el mateix
president Antich en el discurs d'investidura; deia talment: "La
regeneració de la vida pública passa per donar el més profund
sentit a la participació de la societat civil i al diàleg social, que
han d'impregnnar totes i cadascuna de les accions del Govern.
La participació deixarà de ser una entelèquia, -deia- una
entelèquia retòrica per passar a transformar-se en un
instrument eficaç per a la solució dels problemes, i un
baròmetre per definir els nous reptes que ha d'avançar
globalment aquest país". 

Per tant, senyors representants del Partit Popular, senyor
Flaquer, saben perfectament que aquest govern té la intenció
de revisar aquest pla director. No hi ha presses, s'han de tenir
converses amb el sector i res no ha d'impedir que,
possiblement abans de final d'any, estigui revisat aquest pla.

Però em permetré contestar ja una sèrie de qüestions que
vostè ha plantejat abans de dir-li que, finalment, no li donarem
suport a aquesta proposició no de llei. Vostè ha dit que li
preocupen les fusions de les grans superfícies; també preocupa
a aquest govern i per això estam tranquils, perquè la moratòria
continua. Interessos a protegir dels petits comerciants i,
sobretot, dels centres comercials; també li preocupa i per això
ens interessa consensuar amb el sector i saber aquesta carpeta
que vostès se n'han duit i de la qual nosaltres no en teníem, fins
ara, coneixement. Paràmetres en relació a la població; poden
ser falsos, Sr. Flaquer, aquests paràmetres que vostès ens fan
en relació a la població; què feim amb aquestes poblacions
veïnades de Palma?, amb els nuclis de Calvià, Marratxí,
Llucmajor? Han de ser els mateixos que potser a zones molt
més allunyades del gran nucli de població com és, per
exemple, Manacor? Idò això s'ha d'estudiar. I ampliació de la
moratòria, sí, ho podem fer i, ja li dic, segurament abans de
final d'any aquest govern, com va tenir la resposta a la
compareixença que es va fer el passat 29, del conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, dels consellers, es va fixar
aquesta contestació: que abans de final d'any, segurament
després d'haver consensuat amb el sector i sense un mandat
d'aquest parlament, podríem fer la revisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Portaveu. Sr. Flaquer, vol fer ús de la
paraula? I ho fa per contradiccions. Per contradiccions té
cinc minuts, i si després del Sr. Flaquer el Govern no
demana la paraula passarem a la votació.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que les contradiccions
estan més que justificades quan no he suscitat ni un vot a
favor dels altres grups d'aquesta cambra. No he tengut la
sort que va tenir el meu company, el Sr. Huguet, en la seva
proposició no de llei. Ho lament profundament perquè sí
que els puc dir que és una proposició no de llei plantejada
amb la millor de les intencions, i ho he dit des del principi,
des del diàleg, des del diàleg amb el sector comerç que
entenem que varen tenir en el seu moment quan varen
elaborar el seu programa electoral; nosaltres no podem
aplicar el nostre programa electoral des del Govern però
vostès han de saber que sí el podem dur a aquest parlament
amb iniciatives parlamentàries com les que hem fet avui. 

Nosaltres creim en aquest pla de comerç, nosaltres no
hem renunciat a aquest pla d'equipaments comercials.
Nosaltres el que creim és que existeixen determinades
qüestions que el pla regulava i contemplava però que avui
en dia són susceptibles de ser revisades. La primera, la de la
definició de les grans superfícies perquè el mateix pla
contenia un article, l'article 17, on deixava en mans dels
ajuntaments la possibilitat d'establir superfícies distintes en
funció del territori, en funció de la capacitat de població de
cada un dels municipis. Els ajuntaments no han actuat en
aquest sentit i entenem que és necessari, és convenient fixar
uns criteris. Tots sabem que fixar criteris difícilment es pot
fer d'una manera perfecte, d'una manera exacta en aquestes
qüestions, però sí que hem volgut territorialitzar o distingir
el que són la gran ciutat d'aquestes Illes Balears com és
Palma, les ciutats de més de 20.000 habitants però que no
arriben als 200.000 habitants -tots pensam en Manacor, en
Inca, en Maó, en Vila d'Eivissa, etc.- i després els municipis
d'una població inferior, i hem intentat fixar unes superfícies
o uns metres quadrats tant de venda com de superfície total
edificada distinta en funció d'aquests criteris de població. 

Vostès poden dir que això, naturalment, s'ha d'estudiar,
s'ha de consensuar... Perfecte, perfecte, jo els podria, fins i
tot, transaccionar aquest punt d'aquesta proposició no de llei
en el sentit que el Govern estudiï aquesta qüestió, almanco,
que almanco l'estudiï.

I ja el que no entenc és allò de la moratòria, jo no entenc
qui es pot oposar a ampliar aquesta moratòria quan els he
donat les raons que, al meu mode de veure, justifiquen
l'ampliació d'aquesta moratòria. Primer, perquè entenem que
hi ha una oferta de grans superfícies consolidada i suficient,
i entenem que, en conseqüència, allargar en el temps aquest
termini de moratòria no produeix en aquest moment cap
tipus de perill per al principal afectat que podria ser el
consumidor. Però els he dit..., o vostès em poden contestar
que, això, ho podríem fer l'any 2002, i jo els he explicat que
entenc que el sector comerç necessita un equilibri, necessita
una consolidació, necessita un horitzó a llarg termini i que,
naturalment, seria convenient llevar aquesta pressió de
damunt el Pla d'equipaments comercials; poc a poc ens
acostarem a aquesta dada de dia 21 de gener de l'any 2002
i com més ens acostem a aquesta dada, molt majors seran
les pressions, molt major serà la inquietud quant a la
regulació d'aquestes grans superfícies.
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Vostès tenen avui la possibilitat, tenen l'oportunitat de votar
a favor d'aquesta iniciativa amb la transacció, amb l'esmena
que vostès vulguin en l'aspecte dels criteris, que la podem
compartir. Nosaltres els hem fixat, hem tengut la valentia, un
exercici de valentia de fixar uns criteris que crec que no són
tampoc de cap manera desmesurats.

I allò que no compartesc, sota cap concepte, és que vostès
no puguin donar suport aquí a l'ampliació de la moratòria.

Voldria acabar aquesta intervenció agraint, en tot cas, a tots
els grups parlamentaris que han fet ús de la paraula les
observacions que hagin pogut fer.

 Només, Sr. Ferrer, una advertència, jo li pregaria que no
surti cada vegada aquí amb aquest to. Li puc assegurar que ho
hem fet amb la millor de les intencions, i si no ho hem fet
abans és perquè enteníem que hi havia els mecanismes dins
aquest Pla director d'equipaments comercials; hi havia l'article
17, que facultava els ajuntaments, i hi havia una moratòria fins
al 2002. Li pregaria, i de veritat li ho dic, amb el to més
afectuós possible, que crec que no són els millors tons aquests
que vostè empra quan es discuteixen coses que no són
polítiques, sinó que intenten beneficiar un sector com és el del
comerç. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Ferrer, vol fer ús de la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, que em recrimini pel to,
jo l'únic que li puc dir és que vostè diu que ho fa amb la millor
de les intencions, i jo l'únic que li puc dir és que no m'ho crec,
però bé, vostè és molt lliure de dir el que pensi.

Si volien territorialitzar aquesta norma, aquest canvi del Pla
director sectorial, el que havien de fer era fer-ho per illes.
Tenim uns territoris que estan molt ben definits, i per tant, el
que primerament havien de fer, ja que han fet aquesta
enfeinada, és acabar-la de fer bé.

En segon lloc, si cercaven un consens, a mi em sembla que
una campanya electoral no és el millor lloc per buscar un
consens amb el sector, perquè tots sabem que en campanya ens
veim obligats a dir algunes coses que, depenent del fòrum, a
vegades no són exactament les mateixes, hi ha maneres més
professionals, que, a més, un govern té moltes eines per fer-les,
de convocar el sector, d'establir una mesa que arribi a aquest
consens sobre el nombre de metres.

No m'ha dit res respecte d'aquesta elaboració de cens
d'establiments comercials que el seu Govern anterior havia
començat, la qual, per moltíssimes raons, no sé exactament per
quines, jo supòs que va ser perquè no es va dotar
pressupostàriament de la manera adequada, no es va poder
acabar, i aquest cens hagués donat llum sobre quin era el
vertader estat de saturació de diferents sectors a les diferents
zones i, per tant, que ajudàs els ajuntaments a complir bé amb
l'esperit d'aquest pla director i les organitzacions empresarials
i de consumidors, a saber quin era el vertader estat de saturació
d'aquestes zones i de l'oferta de cada zona i de cada sector.

Quant a la moratòria, em sembla que és evident que
falten gairebé tres anys perquè s'acabi aquesta moratòria,
dos anys i mig; per tant, no hi veig aquesta urgència, i si era
tan urgent, com ja li he dit abans, ho haurien pogut fer
vostès.

Per altra banda, li diré que el vertader perill d'avui en dia
no són les grans superfícies comercials com les hem enteses
fins ara, els grans hipermercats, sinó, més aviat, les
superfícies mitjanes, de les quals sobretot Palma i ara
darrerament la part forana i la resta d'illes se n'han vist
plenes, que són les que sí que fan competència de veritat als
petits i mitjans comerços, i que aquesta norma no els atura
de cap de les maneres, perquè estan fora d'aquests metres.

Per tant, jo em reafirm que nosaltres no donarem suport
a aquesta proposta, i em sembla que un consens s'ha
d'assolir d'una altra manera i no amb una proposició no de
llei presentada al bot en el Parlament. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer.

Si no hi ha més intervencions...

Jo he advertit abans que el procediment que fixa l'article
165 per a les proposicions no de llei preveu una intervenció
en torn de contradiccions, no preveu rèpliques i
contrarèpliques. He donat la paraula al Sr. Ferrer per
al•lusions, perquè havia estat directament al•ludit des de la
tribuna, però abans de començar la intervenció del Sr.
Flaquer he fet l'observació que, excepte que demanàs la
paraula el Govern, aquest procediment no contempla
rèpliques i contrarèpliques.

Bé, procedirem a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició, aixequin-se drets. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, per
favor, aixequin-se drets. Gràcies.

Hi ha abstencions?

El resultat de la votació, en conseqüència, és: vots a
favor, 28; vots en contra, 30; cap abstenció. En
conseqüència, no s'aprova, o sigui, queda descartada aquesta
proposició no de llei.

És rebutjada, sí, senyors, és clar. És rebutjada.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2588/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de la
Fundació tutelar de les Illes Balears.

Passam a la següent proposició no de llei, la 2588,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació
de la Fundació Tutelar de les Illes Balears. té la paraula la Sra.
Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, senyores i senyors diputats, presentam
aquesta iniciativa parlamentària d'una manera absolutament
constructiva i, bàsicament, pels motius que exposaré a
continuació.

La incapacitació de les persones adultes ha estat fins fa poc
temps una activitat d'una gran transcendència social i, de
qualque manera, era un mecanisme de protecció en
determinats casos puntuals, si miram deu anys enrera.

Des del finals dels anys vuitanta i especialment quan
començaven els anys noranta, les ocasions en què ha estat
necessari recórrer a una institució s'han multiplicat perquè no
es trobava amb facilitat les persones disposades a assumir
aquestes funcions i, per tant, responsables de la protecció
jurídica i social per exercir la tutela de la persona que era
declarada incapaç.

Diverses han estat les causes que han motivat aquests
canvis. En primer lloc, s'ha allargat d'una manera considerable
l'esperança de vida, i, per tant, augmenta el nombre de
demències i també el nombre de persones que poden ser
susceptibles de ser protegides, per importants pèrdues de la
seva capacitat cognoscitiva. També ha millorat molt l'atenció
a es persones que presenten alta vulnerabilitat, com
discapacitats o disminuïts psíquics, i també hi ha hagut una
modificació dels criteris d'atenció als malalts mentals i un
intent de normalitzar la seva vida. També som conscients que
s'ha modificat la legislació reguladora de la tutela i,
particularment, al Codi Civil, amb la reforma de 1983, hi ha
hagut un desplegament de serveis socials pràcticament a totes
les comunitats autònomes.

Des d'una perspectiva judicial, constatam que hi ha un
augment molt considerable de processos d'incapacitació a
través de diferents indicadors, per exemple, un augment dels
expedients en els jutjats, creació de responsabilitat
d'incapacitació en els jutjats, etc.

Poc més o menys, quantificam, amb les dades que tenim,
que a Balears hi ha una cinquantena d'expedients judicials
iniciats en matèria d'incapacitat pendents de nomenament de
tutor, atesa la falta, com he dit abans, de candidats efectius per
assumir aquesta responsabilitat.

A més d'això, hem de sumar-hi que hi ha tota una població
institucionalitzada a centres residencials, tan públics com
privats, com, per exemple a La Bonanova, el Llar dels
Ancians, el Psiquiàtric, a més de les persones que estan a
domicilis particulars i que estan en situació de precarietat o
aquelles persones que tenen una forma de vida transeünt,
dedicades a la mendicitat.

Per tot això, es precisa una urgent i ràpida resposta per
part de l'Administració o per part d'una entitat privada, d'una
manera mixta o complementària, sigui exclusivament per la
comunitat autònoma, de manera compartida amb una entitat
privada o deixar la iniciativa social de tal forma que els
jutges puguin descarregar sobre la fundació que es pugui
crear aquesta responsabilitat tutelar.

Si fem un poquet d'història, veurem que quan comencen
els primers símptomes del problema, la reacció de totes les
administracions públiques va ser esperar que la iniciativa
popular donàs respostes.

Com he dit abans, la reforma del Codi Civil de l'any
1983 va permetre que l'exercici de les funcions de tutela per
part de les persones jurídiques, perquè fins aquell moment
assumien, bàsicament, la tutela els directors d'institucions
d'acollida residencial, i, a partir d'aquesta reforma, la podran
dur a terme persones jurídiques, això vol dir, entitats o
institucions.

Això, ràpidament, va arribar als familiars dels nins i dels
joves deficient psíquics i als familiars de la gent que
presenta una demència, preocupats, sobretot, per assegurar
el futur dels seus fills quan ells no hi siguin. Pràcticament -
qui ha tengut ocasió d'estar en contacte amb el món dels
discapacitats-, la gran preocupació que tenen tots els pares,
mares, germans i familiars dels discapacitats és què passarà
quan jo no hi sigui. A partir d'aquest moment, sorgeixen tota
una sèrie de fundacions tutelars d'iniciativa privada, creades
per associacions de pares de discapacitats psíquics
preocupats per aquest tema que abans he dit, per exemple,
a Balears, s'hi va crear en aquest sentit la Fundació Tutelar,
que presideix la mateixa presidenta d'Amadip, i d'altres
tipus d'iniciatives.

Això comença a fer-se ressò dins les administracions
públiques i, concretament, Almeria crea la primera fundació
tutelar. És lògic que sortís de la Diputació, perquè eren les
diputacions qui abans tenien aquesta responsabilitat, per
tant, era lògic que tenguessin una sensibilitat especial.
Després vendria la Comunitat de Madrid, després també
vendrien altres tipus de comunitats. A la Comunitat de
Madrid, el que s'anomena Agencia Madrileña para la Tutela
de Adultos.

Podríem dir que hi ha tres maneres d'afrontar aquest
problema. La primera manera seria que la comunitat
autònoma absorbís, com a ens públic, aquesta fundació, que
assumeixi la comunitat, directament, la responsabilitat
d'exercir la tutela d'aquestes persones incapacitades que no
tenen cap familiar que se'n pugui encarregar de la tutela i,
per tant, que pugui dur endavant aquesta responsabilitat. Hi
ha un altre model, que seria aquell que han dut a terme
altres comunitats autònomes, que és fomentar que distintes
fundacions privades assumeixin aquestes funcions. I després
el tercer model, que és el que el Partit Popular creu que és
el més idoni, després de parlar amb els sectors, és dur
endavant la gestió privada dels recursos, però amb un suport
del finançament per part pública, que la doti de seguretat,
que la doti de continuïtat i que, d'alguna manera, li doni
qualitat de vida i en faci un seguiment.
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Dins aquest model mixt, entre públic i privat, hi ha un
model bilateral (...) i no només amb una fundació, i un model
multilateral, que vol dir fer feina amb diverses fundacions.

Per tant, la present situació es caracteritza per una certa
incertesa, en la mesura que falta ordenar aquest espai, una falta
de normativa, fins i tot s'han de fer actuacions a la comunitat
autònoma de les Illes Balears perquè es garanteixi la tutela de
totes aquestes persones discapacitades.

Jo definiria la situació de transitòria, però és clara, ningú no
ho pot negar, la necessitat de generar qualque element que
proporcioni seguretat, claredat, fiabilitat al futur de les tuteles
de les persones amb discapacitat.

A Balears, idò, són necessàries respostes, ja que aquesta
necessitat de donar cobertura i suport tutelar a un important
nombre de casos ja ha adoptat la forma d'una demanda,
nascuda tant des dels familiars propers com dels professionals,
com dels coneixedors dels diferents casos, i, com deia abans,
molt especialment dels professionals que treballen amb les
persones incapacitades.

De quin col•lectiu parlam? Bé, parlam de l'àmbit de la
disminució psíquica. Hi ha una certa preocupació, encara que
la cobertura, per als pares i familiars, és més que satisfactòria
a les Illes Balears, i donen una resposta gairebé total a les
seves necessitats.

Hi ha un col•lecitu que sí que és d'urgent necessitat, que és
el col•lectiu de majors dements aguts i malalts mentals, encara
que aquí el problema es manifesta d'una manera molt sagnant
i molt especial, i els professionals adopten demandes
reivindicatives, bàsicament per la pressió que la pròpia Fiscalia
i el jutjat de primera instància fan sobre ells, quant a  la
responsabilitat de la incapacitació de diversos centenars de
persones, sense possibilitat de disposar de qui pugui assumir
posteriorment les corresponents fundacions tutelars.

Tot això, com he dit, necessita d'una urgent i ràpida
resposta. Hem dit que hi ha diversos models, bé des de
l'Administració, bé des d'una entitat privada, bé d'una manera
mixta o d'una manera pública. Però el que és cert i segur és que
és necessari donar una resposta, de tal forma que els jutjats,
com he dit, puguin descarregar sobre aquesta fundació tutelar
aquesta responsabilitat.

Hem viscut els darrers anys la tutela per part de
l'Ajuntament de Palma, a qui ha entregat el jutjat una sèrie de
persones, també al Consell Insular de Mallorca.

Davant això, crec que seria bo que s'aprovàs aquesta
creació en el termini de tres mesos d'una fundació tutelar,
evidentment, s'haurien de seure els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i el d'Eivissa i Formentera, el Govern de
les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma per poder dur
endavant aquesta fundació, establir llavors el model de gestió,
però segurament que donarien cobertura a una necessitat
important d'aquesta societat, dels familiars, dels professionals,
de la pròpia societat.

A la passada legislatura es varen fer reunions amb els
tres consells insulars, es va dur endavant un esborrany, es
varen començar les feines per dur endavant la creació de la
fundació tutelar, era, jo crec, el moment adient, i no fem
més que demanar que es continuï amb aquestes feines, cosa
que és una necessitat i al mateix temps seria imprescindible,
com he dit la participació dels tres consells insulars, perquè
hi hagi extensions a cada illa, del Govern balear i de
l'Ajuntament de Palma, com a institucions bàsiques, a qui
compet la responsabilitat d'aquestes actuacions.

He de dir també que es va fer una reunió amb una
fundació, que és la Fundació Tutelar de les Illes Balears, a
través de la qual vàrem conèixer la major part de dades. El
model que nosaltres propugnàvem, com deia, era un model
mixt, fomentar a través d'una iniciativa privada suport
públic, supervisió i seguiment per poder dur endavant
aquesta fundació, però, en qualsevol cas, la proposició no de
llei és molt clara, es tracta d'instar el Govern de la
comunitat autònoma perquè en el termini d'un mes, entre un
i tres mesos, la Fundació Tutelar de les Illes Balears, amb
extensions a les illes menors, i participació de totes les
administracions, pugui servir a aquesta necessitat imperiosa
d'exercici de tutela de quantes persones legalment
incapacitades no disposin d'altres familiars o propers que
puguin exercir aquesta assistència.

Si avui aprovam aquesta proposició, sense dubte, haurem
fet un gran avanç en tot el tema de serveis socials i en tot el
tema de sensibilitat als ciutadans d'aquestes illes. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. ¿Los grupos parlamentarios que
quieran intervenir, por favor?

Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra
el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. És
per a aquest parlamentari que els parla un motiu de gran
satisfacció accedir per primera vegada a aquesta tribuna, per
intervenir en aquesta cambra en nom i representació del
PSM-Entesa Nacionalista, i això per moltíssims de motius,
entre d'altres, si és que m'ho permet, Sr. President, per poder
fer palesa, avui al matí, fins i tot plàsticament, la gran
riquesa democràtica que crec que representa el fet de fer-ho
com a fill, en primera generació, de la immigració africana
instal•lada a Mallorca durant aquest segle que és a punt
d'acabar, i jo voldria, ho esper i ho desitj, que tots vostès em
deixin fer ara i aquí un agraïment públic i profund per
aquest fet, que pot ser molt simple però que crec que pot ser
molt significatiu a tota la societat illenca, a l'hora que
voldria fer, des d'aquesta tribuna, una invitació
engrescadora, adreçada sobretot a tota la gent que ha vengut
de fora de les nostres illes perquè s'esforcin a integrar-se
activament i plenament en la construcció del nostre país;
crec, sincerament que bé paga fer-ho.
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Des del nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa
Nacionalista, hem volgut llegir detingudament aquesta
proposició no de llei que el Grup Parlamentari Popular ha
presentat al Ple d'aquesta cambra, relativa a la creació de la
Fundació Tutelar de les Illes Balears. De la lectura atenta de la
qual que hem fet, hem pogut extreure'n algunes conclusions
que voldria passar a detallar ràpidament amb quatre punts.

La primera és que vostès, senyores i senyors diputats del
Partit Popular, ens han parlat de la necessitat d'atendre amb
urgència aquelles persones que estan declarades judicialment
incapaces, i, segons el document que ens han presentat, ho fan
com si fos un problema que hagués sorgit fa dos dies, fins
dates molt recents, afirmen vostès.

Nosaltres hem de dir, i vostès ho han de reconèixer, que
tampoc no són tan recents aquestes dates. Fa bastant més d'un
a dotzena d'anys que en debats públics ciutadans es tracta
aquesta temàtica, la qual és greu, i no és d'ara, sinó de fa
estona. I m'han de permetre que els digui, com a testimoni
directe, si volen, que a mi em sembla que vostès no es varen
acostumar, mentre governaven, a ser assidus participants en
aquests debats públics.

Per això, per ventura, els pot resulta difícil saber que des
d'instàncies judicials ja fa molt de temps que es reclama una
actuació decidida respecte d'aquest assumpte, i la diputada Sra.
Rosa Estaràs n'ha fet esment quan feia al•lusió a la reforma del
Codi Penal que va ser, ni més ni manco, que cap a l'any 1983,
això vol dir que fa setze anys que se'n parla.

I voldria passar al segon punt, i és la segona conclusió que
n'hem extret. A nosaltres ens sembla que aquesta proposició no
de llei que vostès presenten fa massa evident, s'hi veu massa
a les clares, que ha estat redactada molt precipitadament,
entenem nosaltres, per ventura, massa de pressa, s'hi detecta
massa frisança en la redacció d'aquesta proposició no de llei,
fins i tot des del punt de vista gramatical, si m'ho permet. Ens
agradaria saber ben molt que ens explicàs què vol dir, per
posar-ne només un exemple, allò que figura en el primer
paràgraf de l'exposició de motius, si és que no se n'han menjat
cap bocinet o si és que no hi sobra cap coma.

En tercer lloc, ens ha agradat molt comprovar aquesta
evolució, en diríem copernicana, que ha experimentat el Partit
Popular en tan poques setmanes, tant pel que fa als assumptes
que ara considera que requereixen d'una actuació ràpida i
urgent com pel que fa a les solucions que ara consideren que
s'han d'adoptar.

És ara quan diuen vostès que els col•lectius de majors -i
posa entre cometes demenciats- i molt especialment el dels
malalts mentals, necessiten d'una urgent i ràpida resposta. Ho
diuen, això, ara vostès, i no fa ni dos mesos, senyores i senyors
diputats, que vostès mateixos acabaven de passar setze anys
seguits sense fer res en aquest assumpte. Nosaltres creim que
vostès, que reclamen en aquest moment tanta rapidesa i tanta
urgència, haurien d'haver-hi fet bastant més, fins ara, i de totes
maneres, crec que hem de dir que aquest gir copernicà, al qual
em referia, senyores i senyors del Partit Popular, és benvingut,
és benvingut.

Ara, si dos mesos enrera no hi havíem de fer res,
nosaltres, tots, i ara ens hem de posar a córrer, per quines
cinc-centes hem de fer tanta via ara, si fins ara no havíem de
moure ni un dit?

Nosaltres, des del nostre grup, consideram, valoram,
molt més aquella dita illenca que assegura que "via fa qui
no s'atura".

En quart lloc, vostès presenten una proposició no de llei
que està feta amb uns termes que creim que no resistirien ni
les indicacions més elements d'un manual bàsic sobre
fundacions, per exemple, el mateix manual pràctic de
fundacions que vostès mateixos, des de la Direcció General
de Patrimoni de la Conselleria de Presidència han editat
enguany mateix, enguany mateix, ni pels terminis, Sra. Rosa
Estaràs, o nosaltres en tenim una altra còpia o vostè ha
mudat el contingut, parla d'un mes de temps que ens dóna
per crear aquesta fundació, així mateix, ho ha retocat i ha dit
que entre un i tres, però l'escrit diu un mes, i vostè sap molt
bé que això és materialment impossible.

I per acabar, el nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa
Nacionalista, que integra el Pacte de Progrés, sí que s'ha
compromès a elaborar un pla integral d'atenció a les
persones amb discapacitats de les Illes Balears, i és en el
marc d'aquest pla que hem de veure si hem de crear una
fundació o si ha de ser algun altre organisme semblant,
segons ens indiquen els estudis que s'han de fer amb el
màxim rigor. Al que sí que ens comprometem és a donar
resposta efectiva a les necessitats d'aquestes persones que
precisen de ser tutelades, i ho volem fer amb seny i ho
volem fer amb ímpetu, com a aconsella gent ben assenyada.

Per tots aquests motius, des del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, no podrem votar a favor de la
proposició no de llei que ha presentat en aquesta cambra el
Grup Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la Sra. Hernanz.

LA. SRA HERNANZ I COSTA:

Señoras y señores diputados, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, somos perfectamente conscientes
de la importancia de establecer los mecanismos adecuados
para el ejercicio de la tutela o de las figuras de guarda que
correspondan de las personas declaradas incapaces por
resolución judicial y que no disponen de familiares capaces
o dispuestos para asumir tal responsabilidad.
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Sra. Estaràs, me había propuesto firmemente, a sabiendas
de que ya lo harían los compañeros que me iban a preceder en
el uso de la palabra, intentar no hacer referencia a los muchos
años de gobierno popular en que este gobierno no ha hecho
nada en relación con las fundaciones tutelares y el tiempo que
se ha perdido. Sin embargo, a raíz de su intervención, me veo
obligada, no sólo a raíz de su intervención, sino a raíz de la
situación en la que nos encontramos, a hacer referencia. Ha
hecho usted mención a que en los últimos años, tanto en el
Ayuntamiento de Palma como en el Consell Insular de
Mallorca se habían tenido que asumir tutelas de personas
incapacitadas judicialmente, se ha olvidado de mencionar, por
ejemplo, el Consell Insular de Eivissa, en el que nos
encontramos en la actualidad con varios tutelados que
dependen directamente de un consell insular que no tiene la
infraestructura para defender a estos tutelados de la forma en
que debería hacerlo. A eso me refiero cuando digo que me es
inevitable, en este caso, lamentar profundamente la
incapacidad o la inacción del Partido Popular en el tema de los
tutelados, estamos en una situación en la que se da una
situación humana, que es completamente inaceptable. 

Sin embargo, ante un tema tan delicado, las preguntas que
nos planteamos y que ya ha anunciado usted en su anterior
exposición, son varias, es decir, si una entidad de esta
naturaleza debe crearse en el seno de las instituciones o si, por
el contrario, lo conveniente sería que asumiendo siempre la
institución la responsabilidad plena sobre el incapacitado y
sobre la defensa de sus derechos e intereses, la tutela se
ejerciera articulándola a través de fundaciones que surgieran
en el seno de asociaciones especializadas en cada una de las
problemáticas concretas, ya que una declaración de
incapacitación judicial puede venir motivada, como ya ha
mencionado usted, por una eficiencia psíquica, un trastorno
mental, una edad avanzada, provocado por una demencia, es
decir, por múltiples circunstancias diferentes, cada una de las
cuales va referida a una realidad distinta, y en definitiva a un
ser humano distinto, estamos hablando de seres humanos y,
por lo tanto, sí que creemos que vale la pena que se haga un
trabajo previo, primero, como bien ha señalado la Sra. Estaràs,
que nos ha cargado de motivos para que desde el Grupo
Parlamentario Socialista votemos que no. Repito, primero,
habrá que definir qué modelo de fundación tutelar queremos,
¿es capaz la institución de dar a cada una de estas personas,
con cada una de estas problemáticas diferentes, el servicio, el
tratamiento adecuado? o, por el contrario, ¿vamos a tener que
articularla a través de fundaciones privadas? La primera gran
decisión. Y, por ejemplo, si decidiéramos que se tiene que
hacer a través de fundaciones privadas, creemos que el tema
tiene la suficiente entidad para que desde aquí rogásemos a la
conselleria que se haga el trabajo previo de contactar con las
fundaciones que ya existen, como en el caso de los
discapacitados psíquicos, y de promover o alentar a las
asociaciones de afectados de otra naturaleza a la creación de
estas fundaciones que, de manera específica, den respuesta a
las necesidades de cada uno de los declarados incapaces, todo
ello siempre sin que la administración renuncie o eluda su
responsabilidad última.

Este modelo, ha mencionado usted algunas comunidades
autónomas, como la madrileña, por ejemplo, en Cataluña
también existe este modelo y se articula a través de una
comisión de asesoramiento y supervisión de las personas
jurídicas que, sin ánimo de lucro, ejercen la tutela de los
incapacitados, es decir, estamos ante un debate amplio, en
el que primero hay que tomar una decisión, y una vez
tomada esta decisión, hay que crear las infraestructuras para
que esta tutela pueda ser ejercitada debidamente.

Por todo ello, en un mes es absolutamente imposible que
se realice este trabajo. Votaremos en contra de la
proposición del Partido Popular, no porque no compartamos
la necesidad de que desde el Gobierno se articulen las
fórmulas necesarias para la defensa de los intereses y el
bienestar de los incapacitados, sino porque creemos que en
el plazo de un mes este trabajo sería imposible, y si se
hiciera, se haría mal. He dicho al principio que intentaría no
redundar en el hecho de la inacción o la incapacidad del
Gobierno del Partido Popular para haber llevado a cabo
algún tipo de trabajo en relación con este tema, sin
embargo, aunque he intentado no abundar en él, permítame,
Sra. Estarás, que sí, que lamente esa pérdida de tiempo y
que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, le roguemos
al actual gobierno que, si bien se tome el tiempo necesario
para poder llevar a cabo un trabajo riguroso y serio sobre el
tema de las fundaciones tutelares, por lo menos no se tome
tanto tiempo como se ha tomado el Partido Popular y, en
concreto, la propia Sra. Estarás, que tenía la responsabilidad
sobre estos temas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyora portaveu. Vol intervenir la Sra.
Estaràs? Endavant, per contradiccions, té cinc minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si el
problema és el termini, acceptaré qualsevol esmena de tres
a sis mesos, qualsevol transitòria, li dic sobretot a la
diputada representant del Partit Socialista i al Partit
Socialista de Mallorca, si el problema és el termini,
acceptaré qualsevol esmena.

Però sí que he de fer un parell d'incisos. Quan jo era
consellera de Presidència i, com molt bé han dit,
responsable dels serveis socials, em vaig seure amb el
conseller del Consell Insular de Mallorca, Sr. Damià Pons,
del Partit Socialista Obrer de Mallorca, i em va dir que hi
estava d'acord, que acceptava aquesta iniciativa, que li
donaria suport i que el Consell Insular de Mallorca aportaria
5 milions de pessetes. Em vaig seure amb la responsable, en
aquell moment, de serveis socials del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, i també em va dir que hi estava
d'acord, que podia tirar endavant. I em vaig seure amb la
bona amiga i diputada Carlota Alberola, responsable dels
serveis socials del Consell Insular de Menorca, i em va dir
que hi estava d'acord, que podíem tirar endavant. També em
vaig seure amb la Sra. Carmen Sagrado, de l'Ajuntament de
Palma, i també em va dir que podíem tirar endavant.
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Vàrem fer una comissió de factum entre totes aquestes
institucions o aquests responsables, i tots em varen dir que hi
estaven d'acord, que sortiríem amb 20 milions de pessetes i
que començàs a contactar amb alguna fundació, i vaig
contactar amb una fundació. Si anam a la meva agenda
d'aquells moments, vaig tenir diverses reunions, li ho dic
sobretot per la preocupació exterioritzada per la diputada del
Partit Socialista Obrer Espanyol, i vàrem contactar amb
aquesta fundació, amb la qual cosa vàrem fer el contacte.
Vàrem començar a fer feina en la redacció d'uns estatuts i va
canviar el govern, i avui em sent amb l'obligació moral de
venir aquí, i aquell projecte que a mi em semblava, i que ens
semblava a tots els representants, inclòs el del Partit Socialista
Obrer Espanyol, que governava el Consell Insular de Mallorca,
ens semblava un projecte que estava bé, he parlar amb les
entitats de discapacitats, amb les grans federacions,
Coordinadora de minusvàlids i la Unad, i m'han dit que els
semblava bé, que els semblava un bon projecte. I jo, amb una
tasca absolutament i amb un sentiment absolutament
constructiu, duc al Ple d'aquesta cambra una proposició no de
llei que diu que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears a crear
una fundació tutelar, una cosa que ja vàrem començar i que jo
creia que avui havia de veure la llum. I avui, sorpresa,
evidentment no veu la llum. 

El Sr. Cecili Buele em diu que hem d'esparar un pla de
discapacitats, crec que va ser el seu president, el nostre
president, el Sr. Antich, que va dir que aquests temes no han
d'esperar plans, si no rellegeixin el seu discurs d'investidura. I
efectivament el Sr. Cecili Buele, jo el conec i sé que té una
gran sensibilitat en aquests temes, farem un flac favor avui, si
no aprovam aquesta moció amb els terminis que vostès
vulguin, acceptaré una moció de ..., si em diu sis mesos,
l'acceptaré, però farem un flac favor si avui no aprovam, si
aquest govern no demostra que té una sensibilitat en aquests
temes.

I el tema és urgent, és urgent i no és un tema que
s'encetàs fa tants d'anys, és un tema que s'enceta a la dècada
dels noranta, La agencia madrileña veu la llum l'any 95, les
comunitats autònomes, a la franja del 93, 94 comencen a
posar fil a l'agulla. Aquesta diputada hi va començar a posar
fil, i jo tenia un acord establert amb les forces del pacte de
progrés i del Partit Popular, i avui, jo no sé quin tipus de
sensibilitat tenen quan jo pugi a aquesta tribuna a plantejar
un tema social, només els que em coneixen ho poden
garantir, no ho faig mai per fer política, ho faig perquè
després d'haver fet feina, i només ho sabem els que hi hem
fet feina, en temes socials, et desperten una sensibilitat
especial, i crec que és una necessitat avui aprovar el tema de
la fundació tutelar. No entenc mai que haguem d'esperar un
pla d'atenció a les persones amb discapacitat, no, crec que
és una mesura que es pot afrontar avui, amb els terminis,
com he dit, i amb les transaccions que vostès vulguin. Crec
important donar una resposta i, efectivament, Cecili Buele,
Sr. Diputat, la resposta és urgent sobretot per a aquests
malalts dements, era urgent abans, i també un incís que em
permetrà que li faci en to afectuós, no m'he referit a la
reforma del Codi Penal, que res no té a veure amb aquest
assumpte, sinó del Codi Civil del 83. Però, efectivament, ha
canviat molt, hi ha hagut un procés d'envelliment de la
població, hi ha hagut una assumpció de responsabilitats per
part de les institucions que estan donant Fiscalia, fa poquets
anys, no és que faci molts d'anys que Fiscalia faci que les
institucions se'n facin responsables, per tant, sí que apel a la
seva sensibilitat, quan sortim d'aquí, demanaran les grans
federacions de discapacitats, què hem fet amb aquest tema,
i crec que avui correspon a les forces del pacte de progrés
fer una recapacitació sobre aquests temes, entre d'altres
coses perquè, si no, semblarà que vostès són dos governs
distints, el del pacte de progrés de l'any 95 al 99, i el del
pacte de progrés del 99 a l'any 2003.

Si avui no aproven això, deixen, entre cometes, i perdó,
Sr. President, amb el cul a l'aire al Sr. Damià Pons, perquè
ell va subscriure un compromís amb aquesta diputada quan
era consellera, que això es tiràs endavant.
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Dir també que quan la senyora portaveu del Grup Socialista
diu que hi ha molts de motius per no aprovar-ho, jo li vull
contestar tots aquests temes. Vostè diu "si sabem el model", jo
veig que vostès no el saben perquè no l'han pensat, jo el tenc
molt clar, ha de ser de gestió mixta, i aquest és el model que
volíem dur endavant amb l'anterior pacte de progrés. També
diu que haurien de dir a la conselleria que tengui les relacions
amb les fundacions privades, les vaig tenir jo, les relacions
amb les fundacions privades i està bé que la consellera nova
les tengui. Diré més, les fundacions privades ens varen lliurar
un programa que poc més o menys deia quina era la funció que
s'havia de fer, ens deien que el Ministeri Fiscal seria el
promotor de la incapacitació, la fundació tutelar faria de
defensor judicial, el jutge de primera instància seria l'òrgan de
decisió, la fundació tutelar executaria les mesures provisionals,
també la fundació tutelar duria endavant l'exercici de la tutela,
l'administració pública donaria el suport institucional i la
coordinació dels serveis duria endavant la guarda de les
persones. També ens explicaren quins serien els seus
programes, un programa d'assessorament tècnic a tutors, un
programa de formació contínua per a professionals, un
programa d'assessorament tècnic a majors autònoms, un
programa d'actuacions immediates davant emergències
personals, un observatori de condicions de vida i exercici del
dret de les persones institucionalitzades, amb la qual cosa,
aquestes feines estan fetes. No té cap motiu, senyora portaveu
del Partit Socialista Obrer Espanyol, per dir que això no és
possible aprovar-ho. 

En qualsevol cas, sí que li pos damunt la taula un repte: jo
li accept l'esmena, la transacció de sis mesos, posam sis mesos,
si els sembla, i aprovam la fundació tutelar. Però no deixin en
mans d'un futur pla, perquè, si no, vol dir que vostès no tenen
la sensibilitat requerida en aquest tema o juguen a política en
temes socials i no em sembla el més adient. Per tant, sí que
demanaria als membres del pacte de progrés, portaveus avui
dels distints grups parlamentaris en aquesta cambra, que amb
tota l'esmena de transacció que em proposin, duguin endavant
una fundació tutelar perquè, del contrari, faran un flac favor a
aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Si no intervé el Govern, no hi ha
més torns d'intervenció en aquest procediment.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, voldria que em contestassin a la transacció
que he proposat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si és per contestar respecte del tema de la transacció, sí.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, únicamente
para contestar a la propuesta transaccional. No, Sra. Estaràs,
de ninguna manera aceptamos ni uno ni seis meses de plazo.
A este gobierno, recién llegado hace dos meses, si me
permite el símil procesal, no le finen los plazos, usted ha
dicho que había hecho todo el trabajo, que justo cuando lo
tenía a punto de culminar, perdieron las elecciones, también,
si me permite la ironía, lamento que las perdieran en un
momento tan inoportuno, en cualquier caso, los grupos de
apoyo al Gobierno tienen plena confianza en el trabajo que
va a desarrollar el Gobierno en materia de fundaciones
tutelares, nos consta que lo está haciendo, y tal vez, dentro
de unos meses, dentro de un año, sí que sea el momento de
que lo volvamos a plantear si no han surgido resultados. De
momento, un gobierno que acaba de sentarse hace un par de
meses por primera vez en esta cámara, me parece absurdo
que hablemos de plazos. No, no le finen los plazos y, por lo
tanto, tienen toda nuestra confianza y no aceptamos de
ninguna manera la transacción sobre el plazo de uno a seis
meses.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Estaràs, no hi ha torn ...
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

No, deixen el Sr. Damià Pons a l'aire. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem a la votació.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la proposició no
de llei, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, posin-se drets, per
favor. Gràcies.

Hi ha alguna abstenció?

El resultat de la votació és: vots a favor, 28; vots en contra,
29; abstencions, cap. En conseqüència, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

Els secretaris de la Mesa em fan una rectificació: vots a
favor, només 27, falta un diputat també al Grup Popular, en
contra, 29. Igualment, queda rebutjada.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 2610/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
violència i destrucció a Timor Oriental.

Passam a la següent proposició no de llei, núm. 2610,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la situació
de violència i destrucció a Timor Oriental. Aquesta
presidència, atesa l'esmena de substitució 2876, signada pels
portaveus de tots els grups parlamentaris de la Cambra, entén
que podria quedar aprovada, la proposició, una vegada se
n'hagi fet la lectura i procedit a la votació.

Sr. Secretari Primer de la Cambra, té la paraula per llegir la
proposició conjunta de tots els grups.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, gràcies, Sr. President.

"El Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, el Grup Parlamentari Mixt i el Grup
Parlamentari Popular, d'acord amb el que preveu l'article 164
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenten la
següent esmena a la Proposició no de llei RGE 2610/99,
relativa a situació de violència i destrucció a Timor Oriental.

La població de l'antiga colònia portuguesa de Timor
Oriental manifestà la seva voluntat d'independència en la
proclamació, el 28 de novembre del 1975, de la República
Democràtica de Timor Oriental. Pocs dies després, però, tropes
indonèsies s'annexionaven a la nova república. 

Les Nacions Unides condemnaren l'ocupació indonèsia i
sol•licitaren amb diverses iniciatives i resolucions que
Indonèsia reconegués el dret del poble a l'autodeterminació de
Timor Oriental. 

La causa de Timor Oriental fou emblemàticament
reconeguda en la concessió del Premi Nobel de la Pau, el
1986, a dos dels seus defensors, el bisbe Carlos Ximenes Belo
i José Ramos Orta. El 1998, la caiguda de la dictadura de
Suharto, féu possible que Indonèsia iniciàs la transició cap a la
democràcia. El nou govern indonesi acceptà que el poble de
Timor Oriental decidís el seu futur mitjançant referèndum.
 

El referèndum celebrat el 30 d'agost del 1999 comptà amb
una massiva participació del poble de Timor Oriental i donà
una aclaparadora majoria favorable a la independència. La
resposta dels sectors més durs de les Forces Armades
d'Indonèsia ha estat llançar, mitjançant el recurs d'armar i
dirigir elements paramilitars, una campanya de destrucció
amb assassinats massius i deportacions. Per evitar
testimonis dels fets, els membres de les Nacions Unides i
informadors, han estat obligats, amb amenaces de mort, a
fugir de l'illa.

La brutalitat repressiva a Timor Oriental ha suscitat,
però, una reacció internacional a favor d'un poble que ja ha
decidit lliurement recobrar la seva independència. Després
d'haver-s'hi negat inicialment de forma rotunda, Indonèsia
ha hagut de cedir i acceptar el desplegament d'una força
multinacional de Nacions Unides perquè es restableixi la
pau a Timor Oriental. Un poble de 800.000 habitants, amb
una renda per càpita de només 200 dòlars anuals.

Per tot això, el Ple del Parlament de les Illes Balears
aprova la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
solidaritat amb el poble de Timor Oriental que ha resistir
amb coratge una ocupació implacable i ha expressat la seva
voluntat d'independència mitjançant un referèndum lliure i
democràtic celebrat d'acord amb les resolucions de les
Nacions Unides.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació del
règim dictatorial d'Indonèsia que vulnerà un dels principis
fonamentals de les Nacions Unides, que és el de renunciar
a l'amenaça i a la força, invadí, ocupà i s'annesionà Timor
Oriental, i que ara ha actuat amb connivència amb les
milícies paramilitars i ha permès la seva actuació genocida
que ha costat milers de vides innocents.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
previsió de les Nacions Unides que no desplegaren,
prèviament al referèndum, un contingent militar que
protegís els timoresos tant durant el procés del referèndum
com a l'hora d'aplicar-ne els resultats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la comunitat
internacional que estableixi les mesures adients perquè les
violacions dels Drets Humans i crims de guerra comesos en
aquest conflicte no quedin impunes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern Central per tal que col•laborin amb
les entitats i organismes competents, així com a prestar
ajuda humanitària a les persones refugiades i a la
reconstrucció del país."

EL SR. PRESIDENT:

Consideren les senyores i senyors diputats que està
aprovada? S'aprova, idò, per assentiment.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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