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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària
del dia d’avui i ho feim amb el torn de preguntes com és
habitual.

I.1) Pregunta RGE núm. 3007/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
valoració del conseller d'Educació envers l'inici del curs
escolar a Eivissa i Formentera.

La primera d’elles és la 3007, relativa a valoració del
conseller d’Educació envers l’inici del curs escolar a Eivissa i
Formentera que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, quina valoració fa vostè sobre l’inici del curs escolar
a les illes d’Eivissa i Formentera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Educació té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Marí,
jo crec que la valoració que s’ha de fer és que el curs ha
començat d’una manera raonablement satisfactòria,
probablement és el curs que ha començat millor des de fa molts
anys a Eivissa i Formentera. No només és una opinió meva,
sinó que crec que rastrejant els mitjans de comunicació
d’Eivissa al llarg del mes de setembre, a través de les opinions
del propi mitjà i a través de les opinions dels diferents directors
de centres que recullen aquesta idea, es pot detectar amb una
excessiva abundància.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Marí i Tur té la
paraula. 
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè també veig que
fa seves les paraules del seu delegat d’Eivissa que diu: “ la
gente no puede entender a nivel de calle todo los entresijos de
educación”. Si no ho pot entendre la gent del carrer, almanco
vegem si ho entenem els diputats. Vostè fa una valoració
positiva i jo li dic que els problemes d’Eivissa no s’han resolt.
No s’ha resolt el problema de la massificació, s’ultrapassen les
ràtios que marca la llei. Els alumnes d’un municipi han d’anar a
classe a un altre municipi. Germans i germanes obligats a anar
a centres diferents. S’han habilitat espais inadequats per a
l’ensenyament. Hi ha centres on l’equip de professors del
departament d’orientació, que l’integren nous professors que
ja són al centre, encara no han començat a fer les classes. Falta
pressupost per a l’ensenyament i aprenentatge del català,
especialment entre els immigrants. 

Ja que vostè ha dit que hem de rastrejar els mitjans de
comunicació idò rastregem-los. Primer, “alumnos de primaria
aprenden a escribir y a leer en los pasillos y en las salas de
profesores”. Un altre, “el delegado de educación debería
visitar los colegios antes de hablar, si bien en no todos los
centros de enseñanza faltan profesores, algunas clases se ven
obligadas a impartir las enseñanzas en los pasillos y en las
salas de profesores”. Un altre: “comienzan las clases para más
de 6.000 alumnos de secundaria, sin 23 profesores”. “Los
sindicatos denuncian la masificación de los institutos y la
falta de profesorado de Eivissa, mientras el responsable de
educación destaca la normalidad con la que se ha iniciado el
curso”. El responsable d’educació d’Eivissa i vostè Sr.
Conseller. 

Seguim rastrejant els mitjans de comunicació. “Profesor en
Formentera, la plantilla del Institut Marc Ferrer aún no está
completa”. Ahir vàrem demanar quina era la situació de la
plantilla a Educació d’Eivissa i ens va dir que tot estava
complet, després pel nostre compte vàrem telefonar als instituts
i a tres escoles ahir la situació era: a Portmany falta un
professor, a s’Algar un substitut i dos professors, a Xarg dos
professors de pràctica, a Formentera dos professors de llengua,
a Santa Eulària un professor d’educació infantil, a Sant Jordi un
altre professor, a Sant Ferran a Formentera un altre professor.
Totes aquestes mancances tenen com a contestació, Sr.
Conseller, que el curs ha començat bé, i a més vostè es va posar
la medalla que ha arribat vostè i tot s’ha arreglat, no guardant
respecte ni tan sols... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur el seu temps està esgotat. El
Sr. Conseller d’Educació té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. És evident que el Sr. Marí no em fa
una pregunta concreta, que jo he intentat respondre, sinó que
intenta aprofitar la pregunta i la resposta per fer una espècie de
debat sobre l’estat de l’educació a Eivissa. Jo el convidaria a

què presentés una proposta de compareixença meva a la
Comissió d’Educació, Cultura i Esports per fer-la, perquè
necessitam temps per parlar-ne, sobretot si en volem parlar amb
rigor que és el meu cas. Evidentment si en volem parlar fent
l’apocalipsi, catastrofisme com ho està fent el Sr. Marí no són
necessaris més de tres minuts.

Efectivament el curs a Eivissa i Formentera ha començat
molt millor de com mai havia començat en cursos anteriors. Ha
faltat un nombre de professorat ínfim en relació als que han
faltat altres anys i això ha estat gràcies a mesures que aquesta
conselleria ha adoptat, com és fer oposicions específiques per
a Eivissa i Formentera que han permès consolidar 152
professors durant tres anys a la mateixa plaça i és gràcies a
l’acord d’estabilitat de plantilles que vàrem signar l’any passat
amb els sindicats i que permet que exactament 363 professors
no es moguin de la seva plaça durant tres anys. Aquestes
mesures, Sr. Marí, les ha adoptat aquest conseller i aquesta
conselleria i aquest Govern i efectivament no va ser capaç
d’adoptar el Partit Popular durant els tres anys i mig que va ser
responsable de la gestió d’educació. I de tota aquesta història
de les ràtios i dels professors que falten en podem parlar un dia
que tenguem temps per parlar-ne amb rigor, no avui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

I.2) Pregunta RGE núm. 3002/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a emmagatzemament de 600.000 litres de suc de taronges.

Passam a la segona pregunta la 3002, relativa a
emmagatzemament de 600.000 de suc de taronges que formula
l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Sampol, l’excedent de taronges que subvenciona la conselleria
perquè siguin retirades del mercat i destinar-les a produir suc de
taronja fa que el preu de la taronja no baixi i que per tant, no
caigui aquest preu de mercat. Però nosaltres des del Partit
Popular, Sr. Sampol, hem tengut coneixement que hi ha uns
600.000 litres de taronja emmagatzemats, i clar, aquesta és la
nostra preocupació, Sr. Sampol, i aquest és el sentit de la nostra
pregunta. Per això li demanam a veure si és cert que hi ha
aquest excedent de suc de taronja emmagatzemat, o almanco a
veure quin és realment aquest excedent.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Bé, com vostè sap Sr. Oliver
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existeixen dues línies de suport a la producció agrària i a la
indústria agroalimentària que estan relacionades amb aquesta
qüestió, una és l’ajuda a les indústries agroalimentàries que
com es suposa és ben igual per a totes aquelles indústries que
s’acullen a aquesta línia d’ajudes. I l’altra és l’ajuda a la
transformació de cítrics que és una ajuda de caràcter europea
i absolutament universal dins l’àmbit de la Unió Europea.

En aquest sentit les dades que ens consten és que durant
l’exercici 2001-2002 s’han acollit a aquesta ajuda 392 tones de
taronges, que han permès produir un total de 194 tones de suc.
Aquesta ajuda va als productors, no a la indústria de
transformació. Per tant, el nostre coneixement és allò que s’ha
abonat als productors de taronges. En aquest sentit simplement
fer constar que en aquest moment el suport als productors de
taronges és de 0,0985 euros per quilo si són socis d’una
organització de productors de fruites i hortalisses i de 0,0886
euros per quilo si són productors independents. Aquesta és la
informació que tenim sobre aquest tema. En relació a
l’emmagatzemament possible de sucs procedents d’aquestes
taronges, com és obvi, nosaltres no en tenim cap coneixement.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sr. Oliver té la
paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És molt hàbil aquesta tècnica de fer
contestar el Sr. Morro i el Sr. Sampol no voler contestar. Miri,
vostè Sr. Morro diu que aquesta és la informació que tenen, no
és cert, aquesta és la informació que vostè té. Jo ho deman al
Sr. Sampol perquè aquest és un projecte que va subvencionar
i ha empès la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, no la
d’Agricultura. El que va sortir a les fotos el dia que es va
inaugurar a Llucmajor, precisament és allà on està ubicat el
fabricant del suc, hi havia el Sr. Sampol, vostè Sr. Conseller crec
ben segur que no hi era. 

I miri, qui ho coneix és el Sr. Sampol, perquè el Sr. Sampol és
qui ha mantengut les reunions i ha demanat a industrials que
l’ajudin a treure aquest suc. Vostès no volen contestar, ja està
bé, nosaltres ho aplaudim que es retiri la taronja d’enmig i es
subvencioni perquè no caigui el preu de mercat. És a dir, li
vàrem donar l’enhorabona Sr. Sampol, però vostè el que no fa
és tancar el circuit, perquè si retiram la taronja, però
emmagatzemen suc ja em dirà l’any que ve què passarà amb la
taronja. És a dir, hi ha un problema que vostès el tapen, que
vostès no saben com resoldre, jo li hauria de demanar, pensen
fer cap promoció perquè aquest suc es vengui? N’han feta cap?
Què pensen fer en definitiva? No amaguin, una vegada més, el
cap davall l’ala, és un fracàs més del Sr. Sampol. Sr. Sampol, a
final de legislatura a la seva llista de fracassos cada vegada n’hi
afegeix un més. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura té la
paraula té la paraula per 30 segons. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Simplement Sr. Oliver, si responc jo supòs que és perquè la
competència en la matèria dels ajuts al sector de les taronges és
competència de la Conselleria d’Agricultura, no per cap altra
raó.

I ja li he respost de la manera que li podia respondre. És a
dir, aquestes ajudes que s’han donat al sector de la taronja no
s’han donat per cap criteri de prevalença d’una empresa o
l’altra, es donen absolutament horitzontals a totes les empreses
i a tots els productors, en aplicació de la política agrària
comuna i res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura per la seva
intervenció.

I.3) Pregunta RGE núm. 3003/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a explicacions sobre ús de doblers públics a
l'anomenat cas Bitel.

I passam a la tercera pregunta RGE núm. 3003, relativa a
explicacions sobre l’ús dels doblers públics a l’anomenat cas
Bitel que formula l’Hble. Diputat Sr. José Maria González Ortea
del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Ante la reiterada ausencia de la
cámara del Presidente del Gobierno, que al parecer no quiere
hablar de esto o no se atreve, retiro nuevamente la pregunta. Lo
que sí me gustaría es pedirle que se asegure que para el próximo
inmediato debate del estado de la comunidad, le ruegue usted
al Presidente que esté y que podamos discutir de algo, después
de que hable y discuta con el Sr. Sampol y el Sr. Grosske como
nos tiene acostumbrados en ese debate, espero que tenga la
oportunidad de discutir con él. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea.

I.4) Pregunta RGE núm. 3004/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de la participació del Sr. Gallardo com a perit
informàtic a l'anomenat cas Bitel.

La quarta pregunta RGE núm. 3004 està ajornada en temps
i forma.

I.5) Pregunta RGE núm. 3005/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaracions del conseller d'Interior en relació amb la
lototrot.

La quinta pregunta la 3005, relativa a declaracions del



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 1 d'octubre del 2002 4349

 

conseller d’Interior en relació a la lototrot que formula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Salom i Coll del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular som conscients que aquí el pacte de progrés, el
pacte d’esquerres va arribar a un acord per posar en marxa a la
nostra comunitat la lototrot, una travessa hípica. El mateix pacte
va fer declaracions dient que estaven disposats, fins i tot a
demanar ajuda al Sr. Pujol President de la Generalitat per posar
en marxa una travessa hípica a les Illes Balears. El PSOE, el Sr.
Costa, convoca des de la seva conselleria un concurs per
adjudicar la lototrot, redacten des d’allà aquest concurs i les
bases perquè les empreses es puguin presentar. 

Posteriorment a tot això, el Sr. Costa des de la seva
conselleria declara el concurs desert, els cavallistes es queixen,
els cavallistes es senten enganats pel Sr. Antich i diuen que hi
haurà mobilitzacions. El Sr. Costa fa unes declaracions i
comunica al sector del trot que no hi haurà lototrot “porque
esto huele mal” fa pudor diu el Sr. Costa. I nosaltres, com és
natural, li volem demanar “¿qué es lo que huele mal?”. Si huele
mal su concurso, si el que fa pudor són les gestions que han
fet per controlar algun hipòdrom, si el que fa pudor són les
seves reunions, si el que fa pudor és el Consell Insular de
Mallorca, que no ho crec perquè la seva Presidenta sempre va
molt endiumenjada i ben curiosa, o són els cavallistes que fan
mala olor Sr. Costa? Ens ho pot aclarir per favor?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, em sap greu defraudar-la,
però aquesta pregunta l’haurà de dirigir a qui va fer aquestes
afirmacions als mitjans de comunicació, ningú les pot posar en
boca meva.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Salom té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular ens sembla que
tot això anava molt bé, tot feia bona oloreta, tot estava molt ben
perfumat, fins que des de Madrid reben vostès, els del PSOE,
una cridada allà on els diuen que no anam amb la lototrot,
vostès han de tornar enrera amb els compromisos que havien

assumit amb els cavallistes perquè a Madrid no els va bé
aquest tema. Vostès han enganat un sector, vostès han posat
en marxa un concurs, han creat un problema i després per tornar
enrera això diu que “ huele mal” i vostè té aquí la
responsabilitat d’explicar-nos que és allò que fa mala olor en el
tema de la lototrot i la travessa hípica. O són vostès... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom el seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Interior té la paraula. 

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

Bé, la pregunta que m’ha fet ja li he contestat molt clarament
i per tant, sí que hi ha altres afirmacions que per incertesa de
vostè, supòs que no ho fa intencionadament, sinó que està
equivocada i li ho aclariré. El conseller d’Interior no va declarar
desert cap concurs, va ser un consorci presidit per un membre
de..., el Sr. Tous de l’Institut Hípic que es va declarar desert per
unanimitat de tots els membres i únicament per una raó
estrictament tècnica. La pregunta que ens hauríem de fer és si
vostè està suggerint que ens hauríem d’haver botat els
defectes tècnics i haguéssim fet l’adjudicació, perquè això té un
nom clarament tipificat dins l’àmbit del Codi Penal. 

Únicament el que s’ha fet és complir un marc de la legalitat
i vostè diu que hem enganat a la gent del trot, fals. Jo mateix
com a conseller d’Interior i el President de la comunitat
autònoma hem dit que hi haurà finançament pel trot i per tant,
únicament estam en aquests moments en una fase de
negociació i diàleg amb el sector a fi d’arribar a un acord i des
d’aquí i des de l’escó del Govern li puc dir el trot tendrà
finançament en aquesta comunitat autònoma, però s’haurà de
fer garantint qualsevol tipus de procés i allò que és més
important, seria bo que sabéssim que n’opinen vostès, perquè
si vostès estan dient que rompem qualsevol tipus de forma o de
legalitat seria bo saber-ho. 

En referència al tema de les olors, ja abans li he esmentat, no
hi ha res més a dir.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.6) Pregunta RGE núm. 2997/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofía Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retribució dels cossos i forces de seguretat de
l'Estat.

Passam a la sisena pregunta la 2997, relativa a cossos i
forces de seguretat de l’Estat que formula l’Hble. Diputada Sra.
Sofia Hernanz i Costa del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula.
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LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Hace
un par de semanas el Presidente de la comunidad, el Sr. Antich
y el conseller de Interior tuvieron la fortuna de ser recibidos por
un ministro, el Sr. Angel Acebes de Interior, para tratar un
problema que preocupa mucho a los ciudadanos de las Islas
Baleares y es el problema de la seguridad ciudadana. En esta
reunión se trataron varios aspectos, como la falta de efectivos,
pero también se trató de la diferencia salarial que reciben los
miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de
nuestra comunidad, respecto a otras comunidades autónomas
en la cual también existe la circunstancia de la insularidad.
Parece ser que aquí en Baleares estos miembros de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del estado cobran menos que en otras
comunidades autónomas insulares y eso provoca una
inestabilidad que desde luego no favorece en nada a mejorar el
clima de seguridad ciudadana.

La pregunta es en primer lugar si el conseller considera que
efectivamente esto perjudica la situación y también si recibieron
alguna respuesta afirmativa acerca de la solución de este
problema.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, dir-li que aquesta
pregunta apunta a un dels motius de perquè no tenim una
policia o uns cossos i forces de seguretat de l’estat estable. De
totes maneres la problemàtica és més complexa i per tant, seria
potser interessant fer un debat més extens sobre una de les
màximes preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears, la
seguretat pública a la nostra comunitat autònoma. Primera
preocupació dels ciutadans de Palma, segona preocupació dels
ciutadans de les Illes Balears.

Dir que evidentment tenim una policia i una Guàrdia Civil
inestable en aquesta comunitat en referència a places per un
aspecte que és la retribució per destí. Únicament li diré que a
Canàries, Ceuta, Melilla i les Illes Balears són les següents
retribucions: Illes Canàries 206 euros, Ceuta i Melilla 233 euros,
Illes Balears 26 euros, el 10% de les Illes Balears el Govern
Aznar i també de la Sra. Cirer tenen per als policies i guàrdies
civils de les nostres Illes. Aquest un motiu clau i essencial pel
qual aquests membres dels cossos i forces de seguretat de
l’estat se’n van a altres destinacions més atractives.

Vàrem plantejar amb la reunió amb el Sr. Acebes
l’equiparació amb la comunitat canària, o Ceuta i Melilla. No és
possible que les Illes Balears per exemple tenguin 26 euros,
mentre que Canàries a Hierro siguin 206 euros. Algú hauria
d’explicar per què es produeix aquesta discriminació dels

guàrdies civils i policies nacionals que resideixen en aquestes
Illes respecte als que estan a Canàries. Per tant, convidar el
Govern de l’Estat, com ja va fer el President Antich, a equiparar
aquests membres, que són aproximadament 4.000 ciutadans
d’aquestes Illes, equiparació i tractament que hi ha altres llocs
singulars com són les Illes Canàries. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Hernanz? No
vol intervenir.

I.7) Pregunta RGE núm. 3006/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a si pensa la consellera de Benestar Social que la
qualitat de vida a l'illa de Mallorca perilla a causa de la
immigració.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 3006, relativa a si
pensa la consellera de Benestar Social que la qualitat de vida
perilla a l’illa de Mallorca degut a la immigració. La pregunta la
formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ve referida arrel
d’unes declaracions que varen sortir a un mitjà de comunicació
després de la Diada de Mallorca. N’han succeïdes més, l’altre
dia vàrem sentir el vicepresident que deia que s’havia de
refredar l’economia per tal d’evitar que venguessin més
immigrants. I li feim aquesta pregunta perquè ho han dit
membres del seu pacte, membres del pacte d’esquerres,
anomenat pacte de progrés. No hem sentit cap membre del
Govern, que solen sortir a contestar-ho quasi tot, que contestés
aquestes declaracions, fins i tot el PSOE va recomanar al seu
president que no digués res sobre aquest tema perquè era un
tema una mica perillós.

Ens agradaria saber si vostè ens contestarà i ens dirà si està
d’acord amb els seus membres de pacte sobre allò que han dit
del tema de la immigració i al mateix temps dir-nos què en pensa
vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benestar
Social té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

(...)

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’obrir el micròfon.
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, em sorprèn que no hagi
sentit les meves declaracions, jo som conscient d’haver-les fet
respecte aquest tema. Però respecte la pregunta li he de dir que
vagi relacionada o no amb unes declaracions o amb una diada
o qualsevol altre acte, li he de dir que abans, ara i després pens
que la bona qualitat de vida dels mallorquins i les mallorquines
és gràcies, primer de tot als immigrants, immigrants de la dècada
dels 60 i ara el treball i la feina dels immigrants extracomunitaris.
Jo supòs que és als extracomunitaris que es refereix vostè, però
vaja.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr.
Pastor té la paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Agraïm que un membre del Govern
hagi estat capaç de contradir a la Presidenta del Consell Insular
de Mallorca, dient que no està d’acord amb les seves
declaracions, cosa que no ha sabut fer, ni ha estat capaç, ni ha
tengut coratge de fer-ho el President d’aquesta comunitat
autònoma.

El tema d’immigració va anar per consens aprovant el Pla
d’immigració d’aquesta comunitat i vostè ho sap, el Partit
Popular el va aprovar, però els que han romput el pacte i els
que han romput el consens del tema d’immigració han estat
membres del pacte de progrés d’aquesta comunitat autònoma
i això Sra. Consellera és molt perillós. Crec que en el tema de la
immigració hi ha d’haver consens perquè si no és així els més
perjudicats no només són els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, són els propis immigrants i crec que això no ho han
de fer membres que estan a un executiu. Per tant, discrepam de
les declaracions fetes i sortides a la Diada de Mallorca i Sra.
Consellera li deim que estam amb vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benestar
Social té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, és molt difícil que hi hagi
consens en un tema com és el de la immigració i li diré el motiu.
És molt difícil perquè precisament tenim aprovada en aquest
Estat una llei, una reforma d’una llei que es va aprovar per la
majoria absoluta del Partit Popular i que fa impossible que entre
els partits progressistes i els partits de dretes hi hagi un
consens i una mateixa manera de mirar el tema de la immigració.

Per haver-hi consens el primer que hauria de fer el seu partit és
derogar aquesta llei.

De totes maneres jo no m’escaparé de la pregunta i afirmaré,
com ja he fet, que hi ha certes declaracions que mostren, no
únicament un trencament del consens, sinó una falta de
responsabilitat política, hi ha certes afirmacions que els
responsables institucionals no han de fer perquè estam aquí
precisament per estimular el consens i per estimular la
convivència. Però li diré que el consens vendrà a partir de la
derogació d’una llei que per a vostès mateixos no es pot
complir i el consens vendrà a la nostra comunitat quan la
Delegació del Govern comenci a treballar de ferm, per tal que els
immigrants, no els que arriben, sinó els que ja estan aquí des de
fa temps, no estiguin abocats a la situació que ara la Sra. Cirer
els té abocats, estan fent cues durant un any per tal de tenir
una renovació del seu permís que la pròpia Llei d’estrangeria
determina que s’ha de fer en tres mesos. Per tant, que el
consens..., li han de dir a la Sra. Delegada del Govern que
comenci per la seva casa.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.8) Pregunta RGE núm. 2995/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Lluïsa Dubón i Pretus, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a qualitat de la sanitat a les Illes Balears.

Passam a la vuitena pregunta 2995, relativa a qualitat de la
sanitat a les Illes Balears que formula l’Hble. Diputada Sra.
Maria Lluïsa Dubon i Pretus del Grup Parlamentari Socialista
que té la paraula. 

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Gràcies, Sr. President. La nova conjuntura turística mundial
amb destinacions emergents que competeixen amb preus més
baixos, exigeixen que les destinacions turístiques més madures
com la nostra gaudeixin d’unes condicions diferenciades i dins
aquest marc volem situar la pregunta. Estam preparats els
nostres hospitals i amb la qualitat suficient com per dur
endavant operacions d’elevada complexitat? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubon. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li he d’explicar que des
del primer moment que vàrem rebre i hem gestionat l’atenció
sanitària a la nostra comunitat autònoma, sempre ha estat un
primeríssim i importantíssim objectiu de donar a la nostra
població i a la població que ens visita l’atenció sanitària que
precisi i al màxim possible limitar tots els desplaçaments a altres
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comunitats autònomes. Fruit d’aquesta política és l’impuls que
hem fet en les tecnologies avançades, com per exemple el nou
servei de cirurgia cardíaca a l’Hospital de Son Dureta. Com
també per exemple la posada en funcionament d’una unitat de
trasplantament de medulAla òssia a l’Hospital de Son Dureta.
Com també la realització, molt propera, de l’hemodiàlisi infantil.
I també tècniques d’elevada complexitat com les duites a terme
per l’equip de microcirurgia que va reimplantar una mà amb un
gran èxit el passat dia 10 de set embre a l’Hospital de Son
Llàtzer.

Tots aquests exemples, Sra. Dubon, són per dir-li que
efectivament estam a l’alçada i estam preparats amb una qualitat
suficient per dur endavant tota una política sanitària
progressista.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Dubon? No
vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 2996/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a Pla de salut mental.

Passam a la novena pregunta la 2996, relativa a Pla de salut
mental que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón i Mir del
Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, tenim un Pla de salut
mental que s’està instaurant poc a poc, però ja hi ha
infraestructures que s’estan complint, el psicogeriàtric, el centre
de malalts mentals de Menorca i voldríem saber quin és el grau
de compliment que vostè considera que s’ha fet respecte als
nous pisos assistits a les Illes Balears?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, la reforma de la salut
mental que es va iniciar en el començament de la nostra
legislatura per aquest Govern de progrés, va fer una aposta
important des del principi que és per la reinserció comunitària
de tots els malalts mentals. En aquest sentit i des de la nostra
conselleria n’estam orgullosos de veure que en poc temps hem
duit a terme diversos projectes. 

Hem reconvertit les unitats d’aguts i d’urgències dels
nostres hospitals. Hem posat les bases d’allò que han de ser les

unitats de mitja estada, vostè coneix que està en obres la mitja
estada de Menorca a Ciutadella, la de Mallorca. Hem començat
les obres d’un psicogeriàtric. Hem reforçat totes les unitats de
salut mental amb un número que significa el doble de número
de professionals que tenien abans. Hem posat en marxa la
unitat infanto-juvenil. Hem posat a disposició de tots els
pacients i de tots els professionals d’un total de 5 pisos a
Palma, 1 a Menorca, 1 a Inca i 1 a Eivissa i Formentera. Hem
posat i hem fet un decret d’ordenació de salut mental. I en
aquests moments també estam cercant a Menorca, a Maó
concretament, un pis d’assistits que estam cercant i que
pensam que trobarem ben aviat. A més a més de tot això, estan
començades les obres d’una unitat, ja ho he dit de mitja estada
a Menorca, un centre de rehabilitació a Eivissa i Formentera i en
aquests moments estam equipant vuit pisos més a Ciutat. 

Miri, amb tot el que jo li acab de dir pensam que amb
aquestes estructures i amb aquests recursos humans nous que
hem posat en marxa el grau de compliment del Pla de salut
mental s’acostarà més o manco al cent per cent, tal com era el
nostre objectiu al començament de la legislatura.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Gascon, no vol intervenir?

I.10) Pregunta RGE núm. 2994/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a atenció primària.

La pregunta número 10 està retirada per malaltia del diputat
que la formulava.

I.11) Pregunta RGE núm. 3001/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a inauguració o presentació de les obres de
construcció del psicogeriàtric.

La pregunta número 11, que és la 3001, és relativa a
inauguració o presentació de les obres de construcció del
psicogeriàtric, que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, un, dos, quasi tres, y tiro porque me toca. Després de
comprovar que vostè té bones relacions amb el Grup
Parlamentari Socialista, intentarem des del Grup Parlamentari
Popular introduir una visió un poquet més crítica del que és la
seva gestió, més que res per al ciutadà, i en aquest sentit ens
crida l’atenció que dia sí, dia també, en els mitjans de
comunicació surt una foto seva, la majoria de les vegades
acompanyada del president d’aquesta comunitat autònoma,
que això sí que hi va, encara que no comparegui davant el
Parlament, anunciant, inaugurant les obres, no és el
psicogeriàtric, sinó les obres del psicogeriàtric, que es
comencen, que es posa la primera pedra, que es tira el primer
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mur, etc.

Jo crec que per a la paciència de tots els ciutadans i per a la
paciència, també, d’aquest grup parlamentari, ens agradaria
conèixer quin és el pla de màrqueting d’aquestes obres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat, té
la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc es va presentar el
psicogeriàtric de forma pública, els plànols i la maqueta del
psicogeriàtric, l’any 2000, i pensam inaugurar-lo quan estigui
acabat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, té
la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Una vegada més no m’ha contestat,
és a dir, el normal és això, Sra. Salom, presentar un projecte i
inaugurar quan estigui acabat. Allò normal i la pràctica
introduïda per vostè durant aquesta legislatura és inaugurar
cada una de les passes que es donen fins que s’arriba al final
d’aquest projecte. 

De totes maneres, Sra. Salom, aquesta pregunta anava
dirigida a saber quin era el pla de màrqueting de les obres del
psicogeriàtric, però també vull aprofitar per fer-li una
recomanació. Jo sé que a vostè no li agradarà perquè vostè s’ha
cansat de dir que som massa joveneta, o més joveneta que
vostè; quant a l’experiència vostè i jo crec que duim el mateix
temps per aquí enmig, però sí m’agradaria fer-li una
recomanació, i és que mentre les associacions de salut tot el
dia, tot el temps es queixen que hi ha una manca de compliment
d’objectius en salut mental i del Pla de salut mental, perquè tot
el que ha dit avui aquí al Sr. Gascon són projectes, no
realitzacions sinó fum, encara no s’ha complert el pla de reforma
de salut mental, que li he de recordar una vegada més que va
ser aprovat pel Partit Popular la legislatura passada, mentre -li
dic- les unitats de salut mental estan infradotades de personal
sanitari, mentre la unitat de salut mental infantil i juvenil no es
pot obrir o pot funcionar malament perquè es desborden les
canonades d’aigües brutes, mentre tots els treballadors de
GESMA es manifesten al carrer pel caos que s’està imposant a
la reforma sociosanitària, jo li recomanaria que deixàs de fer un
poquet més el ridícul i vengués realitzacions, que deixàs de
vendre fum, projectes, com avui ha venut aquí mateix i ven cada
dia... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo; el seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Sanitat, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. La reforma de salut mental començada
és un objectiu fonamental per a aquest govern de progrés. Per
aquest motiu, Sra. Castillo, el supervisaré totes les vegades que
faci falta. Per assegurar-me que tota la reforma de salut mental
va endavant igualment supervisaré totes les obres que feim i
que no són moltes. Ho rep etiré perquè s’ho aprengui: casal
rural d’Inca, pisos a Son Gibert, centre de rehabilitació a Son
Gibert, unitat de mitja estada de Ciutadella, un pis d’assistits a
Maó, centre de rehabilitació a Eivissa vila, unit at de salut
mental infantil i juvenil, unitat d’aguts de Son Dureta, unitat
d’aguts de Son Llàtzer, unitat d’aguts a l’Hospital de Manacor,
unitat d’aguts de GESMA, i molts d’altres projectes i
infraestructures i recursos humans que mai no havien existit en
aquesta comunitat autònoma, tant si li agrada com si no.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Amb la seva
intervenció queda conclòs el torn de preguntes.

II. InterpelAlació RGE núm. 1588/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió dels residus sòlids
urbans de Mallorca.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és una
interpelAlació, la 1588, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de residus sòlids urbans de Mallorca. En nom
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr.
Francesc Fiol per intervenir durant 10 minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldria
començar contant una anècdota. A l’escola de Chicago, tan
injuriada per determinats temes, varen fer fa 10 anys un
experiment que consistia en intentar aclarir, esbrinar com seria
l’economia real 10 anys després; per això varen fer una
enquesta molt complexa i molt àmplia dirigida a tot l’escalafó
social. Es varen interrogar des dels mateixos catedràtics
d’economia de Chicago i d’altres bandes dels Estats Units, fins
a professionals del món econòmic, de la borsa, fins a gent que
tenia botigues i negocis, fins al ciutadà del carrer i també als
que recollien el fems pels carrers de Chicago. El final de
l’experiment és que 10 anys després els que millor havien
percebut com seria l’economia real de Chicago eren els que
feien nets els carrers, i en escala directament inversa els que
pitjor ho havien percebut eren els catedràtics d’economia.

Això és revelador, i en paralAlel, d’una cosa que ha succeït
també en aquesta cambra. Un ha tengut la temptació de rellegir
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els debats sobre el Pla de residus, sobre la incineradora, que se
substanciaven en aquesta mateixa cambra fa 10 anys i fa menys
anys, també, i realment la capacitat de diagnòstic d’algunes de
les persones, la majoria d’elles, per cert, avui en el pacte de
progrés, en el Govern, és vertaderament tremenda i lamentable.
Deix l’anàlisi d’aquesta qüestió per a aquells que, quan deixin
de ser diputats, es vulguin dedicar a l’estudi de la història
d’aquesta cambra, o per a aquest club d’exdiputats que he llegit
no sé on que ara es formarà, que tendran, supòs, Sr. President,
un carnet que els permetrà accedir a la biblioteca i podran fer
estudis de com han evolucionat els temes dins aquesta cambra
i dins la nostra societat, en definitiva.

Bé, crec que el pitjor que podríem fer, de totes formes, és fer
d’aquesta anècdota un argument i venir aquí a dir com
n’estaven, d’equivocats, o les coses exactes que es deien i que
llavors no han estat així. Crec que aquesta no ha de ser una
política positiva, crec que això seria una equivocació i crec que
el Grup Popular ha intentat i ha de continuar intentant no
utilitzar aquest tipus d’arguments i no dedicar-se a dir com
planificaven de malament vostès les coses fa uns anys i el poc
que coincideix amb el que han fet ara. Però també, de qualque
manera, s’ha de posar de relleu.

El març de l’any 2002 vaig presentar una interpelAlació en el
Consell Insular de Mallorca, al conseller Borràs, respecte a la
possibilitat d’incrementar la incineració dels residus sòlids
urbans a Mallorca. Per què vam presentar aquella interpelAlació?
Varem presentar aquella interpel Alació moguts per la
preocupació del fet que els residus anaven creixent, s’anava a
aprovar el Pla de voluminosos, l’increment del fems ha estat
vertaderament important, alguns anys amb creixements d’un 13
i un 14%, i l’arribada de residus a Son Reus ha superat les
expectatives d’una forma notable, i davant aquest plantejament
el Grup Popular va reprendre dins el Consell de Mallorca el
plantejament de dir: “No serà el moment ara de començar a
plantejar una ampliació de les línies d’incineració?” 

Tot això, de totes formes em va permetre, a mi, formular ja en
aquell ple, un poc en broma però també un poc seriosament
perquè parlàvem de doblers i de doblers de tots els ciutadans,
la primera llei de ferro de la incineració a Mallorca: l’increment
dels preus de la tarifa d’incineració que es cobra al ciutadà és
directament proporcional a la quantitat de residus que es tiren
a l’abocador. Això, que pot sonar a broma, comença a ser quasi
quasi una realitat estadística. Clar, això ens du a plantejar avui
una interpelAlació a la consellera, al Govern, en definitiva,
respecte a la seva opinió del seguiment de l’evolució i dels
resultats del Pla de residus sòlids urbans a l’illa de Mallorca. I
se’m podrà dir: “Escolti, però això és una competència que
realment en bona mesura ha estat transferida, i la capacitat de
modificació d’aquest pla correspon ara al Consell Insular de
Mallorca”. 

Per què duim aquí aquest debat? Duim aquí aquest debat
primer perquè naturalment una cosa d’aquesta magnitud no pot
ser aliena a l’opinió, i a més ens interessa saber-la, de la
consellera del medi a nivell de totes les Illes Balears, i en segon
lloc i més important, perquè el Govern que seu aquí és l’autor
d’aquest pla que aplica en aquests moments el Consell de

Mallorca, és el responsable polític, és a dir, el 26 de febrer del
2000, com molt bé sap la consellera, es va publicar en el BOIB
el Pla director de residus sòlids urbans de Mallorca, que
contenia tota una sèrie de criteris, d’objectius i de
plantejaments que eren els que havien de regir i delimitar de
quina manera i en quins terminis s’havia de desenvolupar
aquest pla i quins eren els seus principis actors, i a mi, per
començar a entrar amb olivetes, perquè al final una interpelAlació
no és més que un cúmul de preguntes globals que es presenten
al Govern, per començar a entrar amb olivetes, dic, m’agradaria
que la consellera en la seva resposta analitzàs, per favor, el grau
de compliment dels objectius que es fixaven en aquest pla. 

Molt succintament els he de recordar perquè no hi hagi
dubtes respecte al plantejament que feim. Es parlava de
l’estabilització de la producció de residus en 470.000 tones
anuals; aquest era l’objectiu bàsic, al meu mode de veure,
perquè aquest objectiu es basava en un apriorisme que era la
minimització en origen, per tant si no es produïa minimització en
origen no es produïa reducció, i desgraciadament les
estadístiques ens demostres que aquesta xifra ja ha estat
superada i que ho serà molt més per molts de motius. Es dirà
també que el creixement de ciutadans que viuen a Mallorca
aquests darrers anys ha procurat un increment de població
inesperat, sobtat i que contribueix també a generar residus, com
és natural; es dirà també que el Pla director de voluminosos
també generarà consum per la incineració i pel tractament de
residus, però clar, espanta saber que l’any 2001, amb la corba
que les fonts del concessionari, de TIRME, i el mateix Consell
de Mallorca ens donen, ja se superava notablement aquesta
quantitat només en residus sòlids urbans. Per tant, és
perfectament previsible que se sobrepassin notablement en uns
pocs anys i en els anys que ha de tenir, teòricament, de vida
aquest pla aquestes quantitats.

Clar, llavors hi havia altres objectius declarats com a
prioritaris, per dir-ho de qualque manera, que són els que
vénen, com sap molt bé vostè, a l’article 3, referits al fet que la
definició del tractament per a residus urbans que es farà amb un
mínim d’un 30% del total mitjançant tècniques de valoració
material i un màxim d’un 5% del total per a eliminació (...) i sense
augmentar l’actual percentatge de valoració energètica. S’ha
complert aquest objectiu?, s’ha complert el primer objectiu que
li deia fa un moment? S’han complert la resta d’objectius
d’aquest article 3? Aquest és un plantejament que m’agradaria,
si és tan amable, que vagi contestant.

Nosaltres creim que l’objectiu clau del pla, que era la
contenció del creixement, no s’ha produït, i això ho creim..., és
a dir, no és que ho creguem, no és un problema de creences, ni
un problema de fe, és un problema estadístic, és un problema
material i és un fet cert. Ens preocupa aquesta qüestió perquè
això ens du a pensar que el voluntarisme que altres vegades
hem denunciat d’aquest pla el pot haver situat, al nostre
entendre -llavors escoltarem amb molt d’interès la consellera-
en una situació de fracàs. Nosaltres pensam que el pla director
avui ha fracassat, i per fracassat volem dir que ja és impossible
que anem a les fites que el mateix pla ens assenyalava, ja és
impossible que ens moguem dins els termes de contenció que
el pla ens demanava malgrat es posin en marxa totes les
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alternatives, que algunes d’elles ja s’estan acabant,
efectivament, i que hi ha uns terminis que s’han d’atendre i
estam disposats a atendre’ls, el que passa és que el creixement
de la incineració, el muntatge d’una altra línia d’incineració,
com saben tots vostès perquè, insistesc, aquest ha estat un
tema de molt de debat en aquesta cambra, no és una qüestió
intranscendent, és una qüestió complexa, és una qüestió d’una
gran inversió econòmica i és una qüestió que exigeix una sèrie
d’anys de treballs d’obra civil, de posada en funcionament i
que, per tant, si ens trobam davant una situació apurada en
aquest sentit, l’actitud responsable, al nostre mode d’entendre,
naturalment, és començar a veure si hauríem de treure qualque
tipus de solucions en aquesta línia.

Vull apurar el temps que em queda, que és molt poc, Sr.
President, per també fer una sèrie de preguntes ràpides a la
consellera, perquè llavors a la seva intervenció hi pugui donar
resposta. Què ha estat de la Llei de residus?, que també era un
dels elements que estava en el pla director; no ha estat ni tan
sols discutida, que jo sàpiga, en el Consell de Govern; per tant,
què ha estat d’ella?, s’aprovarà?, es presentarà?, es durà al
Consell de Govern? Què opina la consellera de la posada en
marxa d’un tercer forn d’incineració a Son Reus?; ens agradaria
la seva posició clara en aquests moments respecte a aquesta
qüestió. Coincideix la consellera amb l’opinió manifestada pels
seus companys al Consell de Mallorca, que no record la data
perquè aquest retall de premsa no la recull, però vaja...: “EU-Els
Verds afirman que el volumen de resíduos ha crecido un 17%
por la mala gestión del consell”; els seus companys en el
Consell de Mallorca opinen que el creixement de residus és
culpa dels gestors del Consell de Mallorca, això està publicat i
no desmentit. 

I també m’agradaria, pràcticament per acabar, que em digués
què opina de l’opinió ja manifestada pel conseller insular, Sr.
Borràs, que a més jo crec que ara té les competències per fer-ho
i crec que en aquest moment les competències per modificar el
pla estan dins el Consell de Mallorca -i si no és així
corregeixi’m- que diu: “Borrás incluirá el tercer horno en la
modificación del plan de residuos que presentará en
octubre”; dia 7 d’octubre hi ha ple en el Consell de Mallorca,
dilluns que ve. Ens podrem trobar, jo no ho sé, però si aquesta
informació és fidedigna ens podem trobar que se’ns dugui al
ple del Consell de Mallorca una proposta del conseller
responsable, m’imagín que amb el suport del PSM perquè si no
ja no sé com es pot aprovar, una proposta dirigida a
incrementar la incineració. M’agradaria saber i sentir opinions
de la consellera i d’altres grups que, a més, així com estan avui
en dia les interpelAlacions, crec que poden intervenir i podran
participar.

Acab, Sr. President, perquè m’he excedit notablement del
temps que em concedia, i acab dient que, amb independència
del que es pugui dir en una segona intervenció, respostes a allò
que ens diguin els grups i especialment la consellera, pensam
que aquest és un tema de responsabilitat política, pensam que
deixar passar el temps pensant que vénen les eleccions, ja
veurem què passa després de les eleccions, de moment de
defraudem el nostre públic, de moment juguem a favor del
corrent i el juny ja en parlarem, seria o podria ser una greu

irresponsabilitat que convid perquè no es produeixi, que deman
que no es produeixi. Per tant, esperam amb interès, Sra.
Consellera, la seva explicació a totes aquestes qüestions i
agraesc al Sr. President la generositat que ha tengut de deixar-
me parlar dos minuts més.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Popular. Sra.
Consellera de Medi Ambient, en nom del Govern, té la paraula
per defensar la interpelAlació, i també si necessita dos minuts
més també els tendrà. 

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades, en
primer lloc vull agrair al Partit Popular que tengui interès
respecte al tema dels residus i que hagués mostrat aquest
mateix interès la passada legislatura perquè crec que així les
coses no estarien com estan.

En segon lloc he de dir al portaveu del Partit Popular que
precisament crec que en lloc de fracàs hauríem de parlar d’èxit.
Precisament la tasca que s’ha duit a terme per part del Govern
de les Illes Balears i concretament la Conselleria de Medi
Ambient respecte al tema dels residus ha estat absolutament un
èxit en aquests tres anys i s’ha defugit una situació que havia
estat francament un dels problemes més greus, no només a
nivell mediambiental sinó a d’altres de l’anterior legislatura.

Però per tal de fer un aclariment de tota una sèrie de temes
que vostè ha dit i alguns que jo crec que seria important dir en
aquesta cambra, com vostès saben perfectament el novembre
de l’any 89 aquest parlament va aprovar uns criteris per a la
planificació de la gestió dels residus urbans de les Illes Balears.
En aquell moment es va prendre una decisió que el temps
demostrà que va ser molt encertada: que el tractament dels
residus urbans havia de ser un servei públic d’àmbit insular,
amb els consells insulars com a encarregats de gestionar aquest
tractament. Així, el 20 de setembre del 90, el Consell de Govern
va aprovar el primer pla director sectorial per a la gestió dels
residus urbans de Mallorca i va encomanar al Consell de
Mallorca el tractament de la totalitat de residus urbans que
recollien els ajuntaments de l’illa. L’any següent es va aprovar
el pla a Menorca i l’any 94 un pla per a Eivissa. El pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca va
cometre un error, un error que encara pagam, de destinar el cent
per cent dels residus urbans a un sol tractament, la incineració.

Amb l’encert de crear un servei públic insularitzat i amb
l’error esmentat, l’any 97 el Govern de l’Estat aprovà una llei
d’envasos i l’any 98 una llei de residus. La Llei 10/98, de
residus, atribueix als governs autonòmics les competències de
planificació, control, vigilància, inspecció i sanció de tot tipus
de residus. Pel que fa a la gestió, en canvi, reserva als governs
autonòmics la gestió dels residus perillosos i deixa en mans
dels ens locals la gestió dels residus urbans i, en general, la
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gestió dels no perillosos. La voluntat d’aquest govern, com
vostè sap perfectament, de potenciar els consells insulars en la
seva doble natura d’ens autonòmics i ens locals i l’experiència
de la legislatura passada, ens varen fer prendre la decisió de
transferir als consells insulars la competència de planificació en
matèria de residus urbans, permetent així que qui té l’obligació
de gestionar el tractament dels residus urbans i no perillosos
pugui també planificar-los. La Llei de transferències dels
consells en matèria d’ordenació del territori, en vigor des del
dia primer d’abril del 2001, ho deixa ben clar. És a dir, des de fa
un any i mig la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears pel que fa a residus urbans conserva únicament les
competències de control, vigilància, inspecció i sanció. Són els
consells insulars, com també perfectament vostè sap, els
competents en planificar i gestionar els residus no perillosos.

El Grup Parlamentari Popular diu que està interessat en
conèixer quina és l’opinió, el compliment, el seguiment i
l’execució del pla director sectorial per a la gestió de residus
urbans de Mallorca. Però vists tots aquests antecedents i vist
el repartiment competencial a les Balears, el Grup Popular s’ha
equivocat, en primer lloc, d’institució, i de destinatari. Aquesta
interpelAlació s’hauria d’haver formulat, com vostè va fer també,
en el ple del Consell de Mallorca i dirigida al seu equip de
govern. O canvien algunes lleis aprovades, o en el Consell de
Govern ja no s’aprovarà cap més pla de residus urbans, ho
faran els consells insulars. Vull fer notar aquí la meva
preocupació pel fet que es pugui establir un precedent delicat
que obri la porta a interpelAlacions a consellers sobre matèries
que no són competència seva, però precisament, i perquè he dit
que estic realment molt contenta del fet que vostès es
preocupin dels residus urbans i, per tant, per no defugir en
absolut tots els plantejaments que vostè m’ha fet, evidentment
parlaré del pla de residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca.

Per tant no entraré en el tema dels residus o del pla de
residus del Consell d’Eivissa i Formentera, que precisament
aquest govern va aprovar, com sap perfectament, el març del
2001 i que ha engegat una nova manera d’entendre la gestió
dels residus a l’illa d’Eivissa. El mateix a Menorca, que esperem
que prest vegem una planificació del Consell Insular de
Menorca respecte als residus urbans. 

Però com que a vostè li interessa Mallorca, li he de dir que
també, com vostè sap, fa uns mesos el Consell de Mallorca va
aprovar la planificació dels residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics de Mallorca enfilant la sortida a
l’actual situació de provisionalitat. Tot això, juntament amb el
Pla de residus de Mallorca, del qual -ja dic- parlaré, qui ho va
fer, qui va fer i va endavant aquest pla, qui va empènyer i qui
va coordinar conjuntament amb el consell insular va ser la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, i
en aquest sentit, com li dic, nosaltres no defugim o jo no defuig
aquesta responsabilitat que tenim d’haver fet aquest pla i
d’intentar, evidentment, que es dugués a terme. Per tant crec
que el Govern no s’ha desentès dels residus urbans, perquè
fins i tot feim en aquest moment un esforç econòmic per part del
Govern per finançar el desenvolupament del pla amb un
pressupost propi i amb fons de cohesió, que això demostra
prou bé el nostre interès.

Però precisament li puc dir com està aquest pla. Li ho dic
perquè convé que ho sàpiga. Pel que fa a la recollida selectiva
gairebé està enllestida la distribució del contenidor grog per als
envasos lleuger per tot allà on és competència del consell.
Naturalment a Palma és on està més endarrerit, la qual cosa
deixa en evidència la gestió i la poca sensibilitat en aquest tema
de l’Ajuntament de Palma. Des de fa uns mesos ha començat un
nou contracte de recollida dels contenidors blaus, verds i
grocs, la qual cosa és una passa de gegant en la recollida
selectiva a tota la part forana de Mallorca. El que encara no està
en marxa, i aquí s’ha d’expressar la meva inquietud, és la
recollida selectiva de matèria orgànica, autèntica peça clau de
la concepció del pla en vigor. 

Pel que fa a la construcció de les plantes de tractament
previstes en el pla, la situació és la següent: Com vostès saben
ja fa estona que funcionen les plantes de transferència de
Campos i de Calvià; el dipòsit de seguretat de les cendres, la
planta de selecció d’envasos, la planta de neteja d’escòries i la
planta de compostatge de Calvià estan molt avançades i
entraran en funcionament en els propers dos o tres mesos. Les
plantes més complexes de compostatge i metanització de Son
Reus van una mica endarrerides i no serà fins a mitjans de l’any
2003 quan estiguin operatives. I, per últim, la planta de
tractament de residus sanitaris del grup 2 i de deixalles animals,
encara no està iniciada, pendent de la resposta de la Unió
Europea sobre el seu finançament mitjançant fons de cohesió.

Per tant, a finals d’aquesta legislatura s’hauran tapat tots
els forats que havia deixat oberts el Govern del Partit Popular,
com per exemple on posar les cendres de la planta incineradora,
i s’haurà començat un model de gestió dels residus molt
avançat des del punt de vista ambiental, basat clarament en la
reducció de residus, en la recollida selectiva, en la varietat de
tractament i, a més, que ha estat valent i ha decidit el destí
d’altres fraccions de residus assimilables als urbans, com per
exemple els llots de les depuradores.

Per tant, jo li diria, Sr. Diputat, que qui no vulgui veure la
millora en la gestió dels residus és que realment és cec o no li
importa gens aquest tema i l’únic que vol és crear una baralla
política inútil.

Li he de dir, a més, que el Govern d’aquestes illes, i
concretament la Conselleria de Medi Ambient, ha fet una passa
importantíssima amb un pla de residus que el Partit Popular no
va voler canviar perquè només, com he dit, apostava clarament
per la incineració com a únic model, nosaltres hem apostat per
un model absolutament diferent -d’aquí evidentment és normal
que vostè m’interpelAli, perquè no tenim res a veure en la
política dels residus- i que aposta, i li ho torn a repetir, per la
reducció, el reciclatge i la reutilització dels nostres residus, i el
compliment dels objectius del pla s’estan complint, s’estan
complint, i evidentment estam dins una línia que en aquest
moment totes aquestes infraestructures que jo li he explicat no
estan finalitzades, però esperem que d’una manera ràpida, i a
més li he fet un repàs el més exhaustiu possible, estaran
acabades, i en aquest sentit es podrà dur a terme el que dèiem
en el pla.
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Vostè està posant en qüestió en pla que encara no s’ha
posat totalment en marxa. Jo crec que el que hauria de fer el
Partit Popular hauria de ser donar-me l’enhorabona com a
consellera d’haver intentat resoldre, d’una vegada per totes, un
tema de residus tan greu a nivell mediambiental per a aquestes
illes que l’anterior legislatura, li ho vull recordar, va ser un dels
problemes més importants al qual es va veure sotmès el Consell
Insular de Mallorca i també, evidentment, aquest parlament.

Per tant li he de dir que el que s’ha de fer en el tema dels
residus és, en primer lloc, aplicar totalment aquest pla, i si hi ha
algun problema evidentment amb intelAligència, amb coratge i
sobretot amb claredat intentar resoldre’l d’una manera
sostenible a nivell ecològic. 

Per tant jo li he de dir que en lloc d’un fracàs és un èxit el
tema dels residus en aquesta comunitat autònoma, i malgrat
vostè no ho vulgui veure jo crec que en el fons ho sap
perfectament. I li he de dir, per acabar, abans que vostè em
pugui fer les consideracions pertinents, li he de dir clarament
que el tercer forn de la incineradora, aquesta consellera i el
partit al qual representa no hi estam d’acord ni hi estarem
d’acord. És una qüestió que li vull deixar molt clara, per si té
qualsevol dubte, i en aquest sentit ho hem expressat no només
aquí, sinó a l’hora de signar un pacte l’any 99; vostè ho sap
perfectament. Gràcies a aquest govern, precisament, la gestió
dels residus d’aquesta comunitat ha fet un canvi de 160 graus,
i si vostès no ho volen veure, senyors del PP, els ho torn a dir:
francament estan absolutament cecs.

 Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, per la
seva intervenció. Grups que vulguin intervenir per fixar
posició? Idò, Sr. Fiol, té la paraula per replicar.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Hi ha vegades que el silenci de la
Cambra sorprèn, sorprèn el silenci de determinats grups,
sobretot en comparació amb el renou que han arribat a fer en
qualque moment. Sorprèn que no vulguin intervenir quan tenen
ocasió en un tema que és ben interessant i seria ben interessant
saber què en pensen, però com que al final hauran de
posicionar-se, esperarem altres moments, per ventura no tan
llunyans, per ventura dilluns que ve en el ple de Consell de
Mallorca, qui sap!, on tothom s’haurà de posicionar i haurà de
demostrar de quin peu es calça. 

Jo feia temps, Sra. Consellera, i miri que amb tota la simpatia
que li profés, que és molta més de la que vostè es pensa, que
feia temps que no sentia un discurs tan triomfalista, tan
autoelogiós i on es parlava d’un mateix en termes tan
impudorosos, si me permet que li digui, indecorosos. I a vostè
no li han ensenyat que un no pot sortir a una tribuna i dir que
tot el que fa és un èxit? Això, ha d’aprendre el seu company de
grup que quan volen tirar-se flors es fa fer una pregunta per
part d’un company de grup parlamentari, s’aixequen i diuen: me

alegro de que me haga esta pregunta; i responen el bé que ho
fan. Però vostè, de motu proprio no pot sortir aquí a dir que ho
fa tot bé i que la seva gestió és meravellosa, és un èxit i el millor
que s’ha vist mai; i pretendre ja, que me perdoni, amb un puntet
de cinisme, que li donem l’enhorabona. Jo li puc donar
l’enhorabona, si vol que li doni l’enhorabona, si pel seu
equilibri anímic és convenient que li doni l’enhorabona, li don,
jo li don l’enhorabona; però me pareix insòlit que surti un
conseller aquí a dir que tot el que ha fet és un èxit, que és una
meravella, que això, és que fins i tot ho he apuntat, amb un
triomfalisme desconegut en aquest Parlament, almenys aquests
darrers vuit anys que jo som per aquí desconegut. Però vaja,
cadascú actua de la manera que creu que ha d’actuar.

Jo, sincerament, a més, veig que continua en el Govern,
alguns consellers del Govern, una vella pràctica que jo no me
cansaré de criticar, perquè crec que ho puc fer des d’aquesta
tribuna amb certa autoritat perquè quan era conseller no
actuava així; crec que és completament improcedent, quan es
produeix una interpelAlació, que la resposta sigui la lectura d’un
discurs. Jo crec que vostè té moltes possibilitats d’explicar el
seu punt de vista i d’esplaiar-se davant el seu propi públic,
però venir al Parlament a contestar una interpelAlació, que és un
plantejament genèric respecte del qual vostè no sap quines
preguntes concretes li faran, no deixa de ser, encara que sigui
en petita mesura, una burla, una burla a aquesta institució i al
diputat, en concret en aquest cas, que la interpel Alat. Perquè,
clar, Sr. President, això la du a no contestar pràcticament res del
que se li ha interpelAlat, jo li he fet un caramull de preguntes,
alguna que per a mi resultava ben interessant, però, clar, no ha
parlat del volum de residus que arriben, no ha dit ni una paraula
d’aquest assumpte, quan aquesta quantitat de residus
sobrepassa notablement les previsions del Pla director, però ah,
el Pla director és un èxit, alerta, en parlar de mi no riuen! Però li
he demostrat i està demostradíssim amb estadístiques que s’ha
sobrepassat, que aquest objectiu i algun altre objectiu no s’ha
complert; que de la llei de residus no se’n sap res, se sospita
que no s’ha pogut aprovar, se sospita, dic, Sr. President,
perquè a Eivissa no hi havia acord respecte de si a Eivissa es
pot o no es pot incinerar, això és el que me diuen, jo no sé si és
ver, m’ho desmenteixi si no és ver.

No ha dit res de quina és la seva opinió vertadera respecte
de per què no s’ha aprovat aquesta llei de residus. L’únic que
ha vengut a dir amb claredat és que vostè s’oposa
manifestament a què hi hagi una tercera incineració, però vostè
ha dit, ha afegit una cosa que és molt il Alustrativa i molt
interessant, ha dit el pacte. I aquí jo ja tenc dubtes que el pacte
faci aquest plantejament. Però com que tendrem aviat ocasió de
saber-ho i de veure-ho, perquè el conseller Borràs, respecte al
qual també li he demanat i tampoc no ha volgut vostè opinar, el
Sr. Borràs ha dit, me deixat el retall damunt la taula, però l’he
mostrat abans, el Sr. Borràs ha dit que la modificació del Pla de
residus que durà al Consell de Mallorca inclourà un tercer forn.
Jo crec que aquí serà necessari prendre un posicionament
polític.

I jo li diré una darrera cosa, Sr. President, i acab. Vostè que,
per cert, la proposaré perquè la nomenin catedràtica de la
història dels residus a les Illes Balears, perquè ens ha contat
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aquí tota la història, des del temps més remot fins a l’actualitat,
envers de contestar el que se li demanava, ha dit que m’he
equivocat, ha dit que m’he equivocat presentant avui aquí
aquesta interpelAlació. No, jo crec que no m’he equivocat, jo
crec que aquesta interpelAlació es va presentar en el seu dia al
Consell de Mallorca, que és el que té l’encomana de gestió, i
sabent que qui pot modificar aquesta normativa és el Consell de
Mallorca, ens interessa saber, com és natural, l’opinió de la
màxima autoritat en medi ambient de les Illes Balears, només
faltaria, només faltaria que vostè pugui despatxar això amb una
larga cambiada, adiós, muy buenas, i no dic realment el que
pens. Vostè ha fet, només, una resposta després de la seva
interessantíssima dissertació històrica del món dels residus i el
malament que ho havia fet el Partit Popular i el Grup Popular;
s’ha d’agrair, de totes formes, que el Sr. Matas no ha rebut en
p rimera instància, esper la rèplica però, encara hi som a temps.

S’ha de dir, per tant, que vostè no ha respost a res del que
li he demanat, a no ser una cosa, vostè ha dit que vostè està en
contra que s’incrementi una línia d’incineració i ha ampliat
aquesta opinió a tot el pacte. I jo, Sra. Consellera, ho vull veure.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Medi Ambient té la paraula per contrareplicar i
tancar el debat.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Li he de dir que, evidentment, quan li he parlat de
què havia estat un èxit, és que després de tants d’anys de no
poder modificar el Pla de residus sòlids urbans de Mallorca
aquí en aquest Parlament, no s’havia aconseguit i vostè ho sap
perfectament, no només s’ha aconseguit sinó que s’ha fet amb
criteris de sostenibilitat i mediambientals que tanta falta feia a
aquesta comunitat autònoma. En aquest sentit crec, i torn
repetir, que ha estat un èxit el fet de poder dur endavant un pla
que, a més, va ser elaborat amb molts pocs mesos i aprovat a
principis de l’any 2000. Per tant, en aquest sentit me reiter en
què, francament, en el tema de residus s’ha fet un avanç
importantíssim i amb això crec que, per tant, anam per bon camí.

És evident que hi ha coses que es poden millorar, és cert,
això és ben cert i en aquest sentit també ja li he comentat abans
que el compliment dels objectius del pla, vostè quan m’ho
demana li he de dir clarament que el pla no s’ha fet encara en
tota la seva totalitat; i el que he intentat explicar-li, i supòs que
m’ha entès, Sr. Diputat, perquè supòs que té prou enteniment
per fer-ho, era que totes aquelles infraestructures que estaven
en marxa, fossin plantes de compostatge, fossin les plantes
també d’envasos, etc., s’estaven fent i que esperàvem que dins
l’any 2002, 2003 estiguessin finalitzades. Per tant, com sap
perfectament, una part important dels residus que ara es
generen podran ser recollits de manera selectiva, podran ser
tractats de manera idònia, podran ser reciclats i podran ser

reutilitzats. I amb això és evident que el número de tones que
ara per ara augmenten, idò es puguin mantenir, perquè és un
dels nostres objectius. Ara, en aquest moment és cert que van
augmentant el nombre de tones, però per què? Li explic
clarament: primera, perquè el pla no està encara en tota la seva
totalitat i per tant, i li torn repetir, no s’està fent recollida
selectiva de matèria orgànica, no s’està fent recollida selectiva
d’envasos a la totalitat de l’illa de Mallorca, no estan encara
construïdes tota una sèrie de plantes, i per tant no pot dir que
el pla no ha funcionat. El pla s’està posant en marxa, amb una
celeritat jo diria que molt bona, perquè va ser aprovat el 2000 i
esperem que a l’any 2002, 2003, estiguin totes i cadascuna
d’aquestes plantes de tractament finalitzades. Per tant, és cert
que augmenta el nombre de tones, però també és cert, i li torn
repetir, que no està acabada l’aplicació d’aquest pla.

Dir-li també, perquè crec que és important que ho sàpiga,
que a l’augment de les tones que hi ha de residus, es confon o
se sumen en molts casos els urbans als residus de demolició.
Voldria aclarir que hi ha una diferenciació entre els residus
urbans i el que són els residus de demolició. En aquest moment
el Consell té un problema plantejat respecte als residus de
demolició i aquest percentatge que queda de residus que
considera que són urbans; i en aquest tema sí que hi haurà
d’haver una decisió. I evidentment, des de la coherència i la
responsabilitat, s’haurà de fer, per part de les distintes
institucions i en aquest cas el consell insular que és qui té la
competència. Decidir el rebuig quina serà la seva finalitat, el
rebuig no té perquè ser només un forn, pot ser un abocador
controlat. És a dir, es tracta de cercar quina és la solució més
idònia a un problema que evidentment s’haurà de plantejar i
que en aquest sentit jo crec que el consell insular ho intenta fer
amb la màxima responsabilitat possible.

Per tant, jo li torn repetir, perquè ho tengui molt clar, que no
puc estar d’acord amb el tercer forn per a residus urbans,
perquè s’eliminaria de cop la recollida selectiva de matèria
orgànica i desincentivaria el reciclatge. Per això, senyors
diputats del Partit Popular, a l’anterior legislatura, clarament, es
va dir, per part de moltes opcions polítiques i per una part
important de la ciutadania que la incineradora no era l’opció,
que sí que era la seva, però no era la del govern actual ni la
d’una part important de la ciutadania, precisament perquè no
permet, com li he dit, fer aquestes polítiques de selecció i de
reutilització i reciclatge dels residus. Per tant, en aquest sentit
hi ha hagut un avanç importantíssim i el vull seguir mantenint
perquè crec que, si no, no faria les coses com pertoca.

Dir-li, per tant, que el Consell Insular de Mallorca, si pretén
fer una modificació del pla, jo crec que està evidentment, no
només que l’hagi de fer, sinó que s’ha de plantejar quines són
les distintes possibilitats, i no només n’hi ha una, no només hi
ha el fet de fer un forn d’incineració, això deu ser la seva, però
evidentment n’hi pot haver d’altres.

I dir-li també que, ja que l’interessa tant conèixer quina és la
feina de la llei de residus, dir-li que, efectivament, la llei de
residus és una llei que s’hi ha de treballar, s’ha de fer i jo esper
que qualque dia pugui ser aprovada en aquest Parlament.
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Per tant, i per finalitzar, dir-li de nou que en aquest moment
en el tema de residus urbans el consell insular és qui té la
competència en la seva gestió i en la seva planificació, és qui
ha de prendre les decisions que consideri més oportunes, i aquí
hi haurà, evidentment, la discussió, que jo esper que sigui el
més consensuada possible, per cercar una solució a un tema,
que ja li dic que és dels més importants, que és com gestionar
els residus millor. I per tant, tot el que és el rebuig saber què és
millor i on s’ha de destinar. Però també recordar-li una cosa,
que quan digui que aquest pla no funciona és quan ja estigui
absolutament i totalment finalitzat i per tant fet tot el que era o
totes les propostes que hi havia en aquest pla, és llavors quan
podrà dir que aquesta pla no funciona. Ara per ara jo l’he de
defensar perquè, a més d’elaborar-lo, crec que s’està duent a
bon ritme, tant per part del consell insular com per part de tot el
que nosaltres puguem fer des del Govern de les Illes Balears.

Per tant, interpret que el fet d’anar endavant en residus
hauria de ser una qüestió que el Partit Popular hauria de veure
des d’una altra òptica i no només veure des de la mateixa, que
és sempre incinerar, com a única opció. Anem a cercar altres
solucions, anem a parlar de residus d’una altra manera per
intentar que en aquestes illes no només imperi el desig
d’incinerar més, sinó el desig de reciclar i de fer una bona
gestió dels residus.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

III. Proposició no de llei RGE núm. 1796/02, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular, relativa a conciliació de la vida
familiar i laboral de les dones treballadores que tenguin al seu
càrrec i convisquin amb un familiar discapacitat per raó de
malaltia o avançada edat.

Acabado este punto, pasaríamos al siguiente del orden del
día, que es la Proposición no de ley, número 1796, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la conciliación de
la vida familiar y laboral. Para su defensa, tiene la palabra la Sra.
Cerezo, del Grupo Parlamentario Popular.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Grácies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. La incorporación de la mujer al trabajo es indiscutible,
es un hecho incuestionable que está en aumento, no están
trabajando al cien por cien porque algunas no han podido
acceder al mundo laboral, pero se están preparando desde las
escuelas de adultos, en cursos, en modos educativos, de todas
las maneras las mujeres quieren incorporarse al trabajo. Claro,
el problema que conlleva esto es cómo conciliar la vida familiar
con la vida laboral, es un problema que no está bien resuelto
pero que habrá que resolver, porque viene y viene ya a pasos
agigantados.

Tenemos una Ley de conciliación de la vida familiar y
laboral del año 99, que entró en vigor el 7 de noviembre del
mismo año, del 99, y que entonces se basa, digamos, en tres
puntos fundamentales que se puede hacer: el primer punto, son
permisos; el segundo, es la reducción de jornada y el tercero
son las excedencias. Los permisos empiezan con los permisos
durante el embarazo, para hacer revisiones médicas, para
comprobar que todo va bien, para después hacer una
preparación técnica para el parto. Después, desde el momento
del alumbramiento, hay un período de dieciséis semanas, que
se pueden alargar en dos semanas si el parto es doble y, si es
triple, pues en dos semanas más. A continuación tenemos las
adopciones y los acogimientos. Tienen las mismas ventajas,
dieciséis semanas, más dos si el acogimiento o la adopción es
doble. Y si es un acogimiento a un menor de seis años que
presenta dificultades de adaptación puede, incluso, alargarse
más. Por último, tenemos el permiso de lactancia que es de una
hora hasta los nueve meses, que se puede repartir en dos
medias horas. O sea, en la primera fase de la vida laboral de una
mujer, que puede durar entre 35 i 40 años, que es el del
nacimiento de los hijos, si es que los tiene, entonces sí que está
bastante bien cubierto con permisos. Todo se puede mejorar,
pero está bastante bien.

Ahora pasamos al segundo punto que es el de las
reducciones de jornada. Las reducciones de jornada se pueden
hacer desde un tercio hasta la mitad, por supuesto esto
conlleva la reducción correspondiente en el suelo. ¿Cuándo se
puede hacer una reducción de jornada? Pues por la crianza de
un hijo menor de seis, por la crianza de un hijo que tenga una
discapacidad física, psíquica o sensorial y que, por supuesto,
no desempeñe ningún trabajo retribuido. Y por último, para el
cuidado de un anciano hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y también, por
supuesto, que no desempeñe ninguna actividad que sea
retribuida. Bien, ¿por cuánto tiempo se puede tener esa
reducción de jornada? Pues no es eterna esa reducción ni
tampoco viene a resolverlo todo. Quizás en la vida profesional
sí que tenga una duración, que no puede ser mucha, pero es
más difícil en la vida laboral y en la empresa privada el hacer
este tipo de reducciones de jornada, puede tener dificultades
pero puede ser una solución temporal.

Y por último, nos encontramos con las excedencias. La
excedencia por crianza de un hijo puede de uno a tres años sin
suelo. Las excedencias por un año mantienen el puesto de
trabajo guardado para la persona que se incorpora, pero
cuando ya se prolonga hasta tres años o más entonces hay una
pérdida del puesto de trabajo, si bien al momento de volverse
a incorporar tienen que darle un trabajo de la misma categoría
profesional o del mismo grupo profesional.

Bueno, vamos a ver, son dos los casos que agravan,
digamos, un poco la conciliación de la vida familiar y laboral, el
de la familia o la mujer que tiene un hijo discapacitado. El hijo
discapacitado, con la Ley de integración en los colegios y en
las escuelas, tiene una cobertura pues bastante importante,
porque pueden acudir a centros especiales o a centros o
colegios corrientes, normales, en los que quedan integrados,
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con profesores de apoyo. Es decir, esto, no siendo un
disminuido muy profundo, puede dar una cobertura hasta los
18 años, incluso son incorporados a programas de garantía
social, y algunas veces incluso pueden hacer algún módulo de
grado medio; es decir, tienen también una franja de cobertura,
pero nos encontramos después que a los 18 años hay allí un
parón que muchas familias lo sufren porque es muy duro.

Y referente a los ancianos qué, a ver. Hijos discapacitados,
afortunadamente, no los tiene todo el mundo, hay una
proporción, no conozco la proporción, puede ser de un 4%, de
un 1, no lo sé, pero ancianos, abuelos, tiene todo el mundo,
porque todo el mundo tiene padres, y si es una pareja que
permanece unida a lo largo de la vida, tienen en realidad un
potencial de cuatro ancianos, que nunca se acumulan porque
alguno pues no llega a tan mayor, hay otros hijos que
comparten el problema, etc.; pero los ancianos son parte de una
familia, no se les puede llamar un problema, es algo tan natural
tener un anciano como tener un hijo, son fases de la vida y hay
que afrontarlas de esta manera.

¿Cómo puede ayudarse a una persona que tiene, a una
mujer trabajadora que tiene que hacer compatible su vida
laboral con el cuidado de un anciano o con un hijo
discapacitado? Pues, vamos a ver, un sistema que ya existe, no
lo voy a inventar, son los centros de día, son los hospitales de
día, son algunos clubs de actividades, son centros
ocupacionales, centros especiales de empleo, éstos son
adecuados para personas que tienen una discapacidad que no
pueden, probablemente algunos accederán a algún trabajo,
digamos, normalizado, pero muchos no podrán acceder a él.
Estas personas tienen que levantarse y saber que van a hacer
alguna cosa, que van a ser atendidos, que van a salir de casa.
Y por otra parte, ¿esto en qué beneficia a la mujer? La mujer va
a tener un esfuerzo mayor, porque a medida que vamos
poniendo problemas encima de una persona pues tiene que
luchar más; pero ¿qué ventajas tendrá? Pues tendrá las ventajas
de que saldrá un rato de casa, que tendrá un trabajo, que el
trabajo, si le gusta, le será muy gratificante, y si simplemente lo
soporta, como hay un sector de población que soporta el
trabajo, pues habrá visto otras personas, habrá hablado con
otra gente y al regresar a su casa tendrá su problema, pero
ambos, tanto el discapacitado como el ama de casa, han
descansado unas horas, tienen cosas que contarse, tienen
algunas experiencias que decirse y el ambiente en la casa es
mejor. Y eso económicamente ¿en qué beneficia el Estado? Pues
que en una familia alguien mantenga, digamos en términos
vulgares, el tipo y aguante una normalidad, una serenidad, un
poco aquello de que no pasa nada, te voy a contar esto con
respecto al resto de los hijos y al entorno, es positivo y
traducido en dinero es económico. ¿Cuántas depresiones hay
en personas, en mujeres que se han quedado en la casa
sufriendo las 24 horas del día un problema de este tipo? Creo
que es incluso, se puede economizar por ahí en medicamentos.

Y con respecto al anciano. El anciano, hay que tener en
cuenta dos cosas: primero que en un futuro, que suben ahora
tantísimos ancianos y unas promociones tan vacías de gente
joven, el Estado, el Gobierno, sea el que sea, no va a poder
acoger a un cien por cien en instituciones, en residencias de

ancianos, ni tampoco es bueno. El anciano tiene que compartir
su vida con sus familiares, no tratándose ya de un caso de una
gravedad que sea imposible atenderlo en casa. Hoy mismo es
el día del anciano y, claro, como el día del niño y el día de la
mujer y del novio y de la novia, todo eso es artificio, el día es
el día a día el que vale, no que hoy aparezcan, que por otra
parte no lo desprecio, me parece muy bien unos cuantos niños
que se vayan a visitar una residencia de ancianos y entreguen
el ramo de flores y digan unas palabras bonitas, está muy bien;
pero es que esos niños tienen que ver un anciano de cerca o
dos, los que les toque, y tienen que acercarse y tienen que
llevar una caricia y tienen que decir algo, y tienen que aprender
a aguantar. Estamos haciendo una solidaridad muy artificiosa,
buscando correctamente y muy bien países del tercer mundo,
problemas fuera de casa, etc., pero los de casa son primero.
Primero sostener aquel anciano que antes nos ha cuidado a
nosotros, después sostener la familia sabiendo que la vida tiene
sus períodos y que el final de la vida es así. Por lo tanto,
defiendo el anciano en su casa, pero con la mujer unas horas
trabajando fuera, a jornada reducida o a jornada completa.

¿Qué pido entonces o qué se sugiere? Pues se sugiere,
primero, mejorar la reducción de jornada, o sea, que sea más
fluido, que tenga menos pegas la reducción de jornada para
esos años que no es compatible más que trabajar media o un
tercio. Aumentar el nivel de excedencias, un año de excedencia
o tres años, como máximo, de excedencia no resuelve
situaciones que son muy punta o son muy fuertes. Y por
último, establecer una línea de ayudas dentro de la franja de
familias con menores recursos; no es igual ayudar a una mujer
que sale y gana un sueldo importante, porque tiene un buen
cargo o tiene un buen trabajo, que a una mujer que sale a un
trabajo mal pagado y que después, claro, incluso va a tener que
en algún momento puntual pagar a alguien para que atienda.
Pues, en resumidas cuentas esto es lo que hay, pero ¿qué
puede hacer el Govern por nosotros? Crear más centros de día,
crear más centros ocupacionales, crear más hospitales de día.
Sí que se están haciendo, antes no existían, mirando para atrás,
para mí que ya tengo una seria de años es relativamente nueve;
pero esto va en aumento, y además hay otra cosa. A medida
que las parejas tienen los hijos más mayores la franja cuidado
de ancianos invade más la vida laboral; no es como antes que
una persona de 22 años tenía una madre de 40 y pico, entonces
subías casi toda la vida laboral y todavía no te incidía el
cuidado de un anciano; ahora que los hijos se tienen después
de los 30 y 35, sumando nos damos cuenta de que a los 40 y
tantos puede estar ya una mujer atendiendo algún anciano.

Por lo tanto, instamos y pedimos, en nombre de todos, que
se mejoren, que se aumenten el número de hospitales de día,
que lleguen a todos los puntos de la comunidad autonómica,
que no se centren, porque, claro, se centran siempre donde
mayor población hay, pero que se extiendan y que se hagan
más, aunque sea a costa de reducir una serie de gastos que,
vistos desde el punto de vista social, me parecen exagerados,
como pueden ser los de propaganda y tanto otros que darían
muy buena ayuda a esta carencia.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Cerezo. ¿Grupos que deseen fijar la
posición? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y
Ecologista, tiene la palabra el Sr. Ramón.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar, des del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista que, des de la
simpatia cap a les propostes que ha fet la Sra. Cerezo, de la
manera més cordial que sigui possible, dir-li que nosaltres no
donarem suport a aquesta proposició. I abans de passar a
explicar punt per punt els motius pels quals no donarem suport
a la proposició del Grup Parlamentari Popular, dir algunes
qüestions prèvies.

Primera, sembla una mica que s’ha equivocat el lloc del
debat, perquè, bàsicament, el que diu la proposició no de llei
són qüestions legislatives que estan fora de l’àmbit de la nostra
comunitat. I després una qüestió que pensam que, de la manera
més ben intencionada, és una mica perillosa i que s’hauria de
procurar avui en dia no fer expressions del tipus d’aquestes
càrregues familiars han d’anar sempre damunt, ho han de
carregar damunt les dones. És cert, com es diu a l’exposició de
motius, que avui en dia, majoritàriament, són les dones les que
se n’han de fer càrrec, però, precisament, hem de tractar que
siguin dones i homes de manera igualitària que es facin càrrec
de tots els problemes, les càrregues familiars, no és bo seguir
insistint en què ha de ser només sobre les dones.

Una altra qüestió una miqueta prèvia també, tot i reconèixer
que el paper de la família és absolutament fonamental per
atendre discapacitats, per atendre persones majors com es diu
així, que això no ens hauria de dur, i jo supòs que la proponent
tampoc no ho pretén, a desatendre el que són obligacions de
les administracions públiques, obligacions públiques. Entenem
que els serveis socials són un dret universal i s’han d’atendre
de la manera que sigui millor per part de les institucions
públiques, colAlaborant amb les famílies o creant instalAlacions,
el que sigui més convenient en cada cas. Seria una mica perillós
que es donàs la idea que hem de carregar amb l’obligació
damunt les famílies, a pesar que llavors els donem ajudes,
perquè de vegades les famílies no se’n poden fer càrrec.

Però bé, dites aquestes prèvies, intentaré contestar perquè
no donam suport a aquests tres punts en concret i dir algunes
coses que entenem que s’estan fent ja des del Govern de les
Illes Balears. Bé, el primer punt és instar el Govern a millorar la
reducció de la jornada de la dona treballadora. Entenem, jo crec
que aquí, la Sra. Cerezo ho sap, ho entén i el grup parlamentari
ho sap i ho entén, la reducció de la jornada laboral, a part que
estiguem en desacord que s’hagi d’aplicar només sobre les
dones, pel que havia dit abans, que poguessin ser dones o
homes per poder atendre les càrregues familiars, la reducció de
jornada laboral és una decisió de legislació estatal amb
competències exclusives, no podem fer res aquí. Ja ens
agradaria que el Grup Parlamentari Popular, per exemple,
proposàs, en el seu àmbit, una reducció generalitzada de la
jornada laboral a 35 hores, per exemple, que això beneficiaria

tots els treballadors d’un àmbit o de l’altre.

Igual passa al punt número 2, ah, bé, sí, perdó!, m’agradaria
dir de totes maneres que encara que no es pot fer quant a la
reducció de la jornada laboral sí que es pot en funcionar les
persones que redueixen voluntàriament la seva jornada laboral
per atendre, per cuidar persones dins el seu àmbit familiar, ja
siguin majors discapacitats o siguin també menors. I això hi ha
una ordre de la Conselleria de Treball d’aquest propi any, del
mes de març, que ja ha suposat que més de 200 persones han
solAlicitat ajudes, i està regulat i aquesta ordre crea aquestes
ajudes. No podem fer la reducció de jornada perquè no és
competència nostra, que és legislació estatal, però sí es pot
intervenir en aquest sentit, i des del Govern de les Illes Balears
s’està intervenint.

El punt número 2, instar el Govern a augmentar els períodes
d’excedència, com dèiem les excedències venen regulades per
l’Estatut dels Treballadors; només, segons el propi estatut,
només per conveni colAlectiu es poden ampliar les excedències.
No hi ha capacitat ni legislativa ni capacitat normativa des del
Govern, des de la conselleria corresponent, per poder
augmentar els períodes d’excedència de treballadores i de
treballadors, tant sigui per a aquests casos com per a algun
altre. Supòs que vostès en són conscients i que, per tant, no té
sentit ni tan sols plantejar aquí en el Parlament aquesta qüestió,
perquè no podem fer-hi res. En tot cas, si haguessin plantejat
adreçar-nos al Govern perquè reguli aquestes qüestions,
perquè les legisli, seria un altre tema, però tal com ve redactat
realment no hi podem fer res.

Bé, el tercer punt, que seria el que..., és una declaració més
bé voluntariosa que seria acceptable però no té massa sentit
aquest punt en solitari i, a més, bé, aquí s’insta el Govern d’una
manera genèrica i jo voldria dir una sèrie de coses que s’estan
fent des del Govern, coses que assumim absolutament que no
són suficient, no serien totes les que farien falta, les necessitats
socials són immenses, però que han millorat substancialment el
que hi havia abans, i hem citat aquestes subvencions que
vénen regulades per una ordre de la Conselleria de Treball,
diverses coses que s’estan fent des de Benestar Social,
convocatòries diferents fetes el 2001 i el 2002, es preveu el
finançament i la construcció de serveis d’estades diürnes que
per exemple ha suposat passar de 15 a 172 places. No és
suficient, però l’augment em reconeixeran que és absolutament
substancial, és a dir, es va treballant en aquest sentit.

També s’ha augmentat en un 30% el servei d’ajuda a
domicili, que feia set anys que estava congelat, que no es
pujava, i que això ha suposat que 800 usuaris més tenguin dret
a aquests serveis. 

Sembla que s’ignora per part de la proponent el programa
Ca vostra, que suposa ajuts econòmics dirigits a les famílies
que tenen cura d’una persona major dependent. Hi ha aprovada
una inversió de 300 milions de pessetes; es preveu que pot
arribar a unes 350 famílies. És a dir, que aquestes subvencions
directes a les famílies dins aquest programa per atendre dins la
pròpia llar familiar estan en marxa i pensam que es va per bon
camí i s’està avançant.



4362 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 1 d'octubre del 2002 

 

També he de dir, ja que la proponent ha citat la Llei de
conciliació de la vida familiar i laboral, que és una llei que
p ensam que té dues mancances fonamentals: una, perquè no
contempla els problemes que la mateixa relació laboral, que per
exemple la mobilitat geogràfica crea de cara al manteniment de
les unitats familiars i de la bona relació familiar, només actua
sobre -diguem- els desajustos que provoca la relació laboral
amb la família, no contempla aquestes coses i no contempla
mesures concretes.

I jo per anar acabant, que veig que se m’encén el llum aquí,
li he de dir que dins el pacte per l’ocupació, fruit de la
negociació i l’acord amb els agents socials i amb l’annex referit
a la dona, hi ha sis programes d’actuació destinats a afavorir les
condicions de la dona treballadora, programes ben ambiciosos
de tal manera que pensam que la qüestió està encaminada, que
es va transitant per allà on s’havia d’anar, que s’han fet coses
que no es feien en èpoques anteriors i que, ja dic, pel contingut
literal de les propostes que no corresponen a aquest parlament
ni a actuacions del Govern de les Illes Balears perquè
competencialment no és possible, des del nostres grup, el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, ja li dic que no li
podem donar suport a pesar que valoram molt positivament la
preocupació i la sensibilitat que coneixem que té la Sra. Cerezo
per aquests problemes de persones discapacitades i tots els
conflictes i problemes que creen dins l’àmbit familiar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem agrair des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista a la portaveu del Grup Parlamentari Popular
que ens hagi ajudat a fer aquí, dins aquesta cambra
parlamentària, dur a terme un debat polític sobre una de les
realitats que afecten la nostra societat, un debat polític, dic, que
farà veure, crec, ja ho ha fet veure fins ara, la distinta aplicació
de recursos a la solució d’uns problemes segons els vegem des
d’una perspectiva política o des d’una altra.

Nosaltres creim que aquesta realitat sociofamiliar a les
nostres illes, que comporta, tal com defineix la proposició, el
títol de la proposició no de llei, una atenció a la convivència
amb un familiar discapacitat per raó de malaltia o avançada edat,
ens sembla, a nosaltres, que hi hem de fer algunes
observacions prèvies. Famílies carregades amb la tasca de
tractar i mantenir persones discapacitades per malaltia o vellesa,
primera observació que feim és que a les nostres illes cada cop
n’hi ha més; no és un fenomen que vagi minvant sinó que va
creixent, i podem constatar això per tot arreu i de mil i una
maneres. Bé sia per l’accidentalitat, bé sia per l’augment de
persones en edat avançada, el fet és que cada cop n’hi ha més
a les nostres illes, i aquest és un punt de partida que ens ha de
fer veure que no es tracta tant d’aplicar una solució palAliativa

al que ara tenim sinó d’atendre de cara al futur la situació que,
com deim, anirà encara en augment.

Una segona observació és que això no és un fet d’ara, és
que ve des de temp s enrere; des de molts d’anys, des de moltes
dècades enrere, hi ha hagut a les nostres illes famílies que s’han
trobat en una situació que resulta particularment feixuga,
sobretot per a la mare de família, per a la dona, i és el tercer
aspecte que nosaltres volem remarcar. 

Es tracta d’una situació molt singular: cada vegada més
dones es troben amb la tasca feixuga d’haver d’atendre, no
durant un any, ni cinc, ni deu, ni quinze, ni vint ni vint-i-cinc,
sinó més de trenta anys seguits, més de trenta anys seguits, -a
la ciutat de Palma podem comptar un nombre considerable de
persones que estan en aquesta situació- més de trenta any s
seguits d’haver de tractar, per posar un exemple, l’home
discapacitat totalment, ajagut al llit durant les 24 hores i aquella
dona haver-lo de tractar amb les seves pròpies, úniques i
exclusives forces durant tant de temps. Aquesta situació, que
és dramàtica, que és dura, que és forta, que impacta, creim
nosaltres que s’ha atendre políticament, amb polítiques
efectives que ajudin aquestes famílies a fer front a una situació
que és mala de dur.

Llavors, des del nostre punt de vista, i passaria a una
segona reflexió, aquesta situació d’ara, entre d’altres motius, no
en exclusiva però entre d’altres motius, creim nosaltres que
respon a una manca d’actuacions fetes no només pel Govern
anterior de les Illes Balears sinó sobretot pel Govern central del
Partit Popular. Entenem que no s’ha agafat aquesta situació
com perquè se la vulgui solucionar o aplicar aquelles mesures
que puguin solucionar-la de cara al futur. Per no haver-hi fet res
fins ara que sigui efectiu, ara i a partir d’ara ens trobam en la
situació que tenim, i aquesta és una reflexió que jo crec que
valdria la pena tenir en compte. Amb aplicació de mesures
anteriorment, temps enrere, la situació d’ara no seria tan greu
com és.

Bé, i davant això nosaltres veim que el Grup Parlamentari
Popular ens fa una proposta orientada a conciliar la vida
familiar i laboral de les dones treballadores que viuen aquesta
situació. Des del nostre punt de vista se’ns han proposat unes
actuacions governamentals que nosaltres consideram més
improcedents que no eficaces, i ens explicarem. S’apunta a
millorar la reducció de la jornada de la dona treballadora. La
pregunta tot d’una sorgeix: per què? Per què s’ha de reduir la
jornada de la dona treballadora?, perquè pugui tenir més temps,
per tant, per carregar-la encara més amb la tasca feixuga d’haver
d’atendre aquella persona discapacitada? S’apunta a augmentar
els períodes d’excedència, i tornam a demanar per què, per què
també pugui comptar amb molt més temps i pugui estar molt
més encara carregada amb aquesta tasca que ja hem dit al
principi que és dura, que és feixuga, que és mala de dur?

Són interrogants que ens plantegen aquests dos primers
punts d’aquesta proposició no de llei, i el tercer, quan fa
referència a establir una línia d’ajudes per poder acollir les
persones discapacitades a casa seva, ens agradaria molt que el
Grup Parlamentari Popular reconegués, veiés, valoràs, que tant
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des de la Conselleria de Salut, amb el que s’ha establert com a
SAD, o Servei d’Atenció Domiciliària, com des de la Conselleria
de Benestar Social, amb el que suposa el pla integral d’ajudes
que figuren en el pacte d’ocupació, com des de la Conselleria
de Benestar Social, amb una sèrie d’iniciatives que atenen
aquesta problemàtica, jo no dic que se solucioni, però sí que
s’atenen, i s’atenen millor, i per tant ens sembla un avanç
considerable que s’ha estat fent.

És per això que tal com se’ns ha presentat aquesta
proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Popular el
nostre grup no hi pot donar suport. N’hi hagués pogut donar
si aquests dos primers punts haguessin anat adreçats, més que
al Govern de les Illes Balears, al Govern de l’Estat que és el que
té les competències en prendre i adoptar aquestes mesures que
s’assenyalen aquí, i si, pel que fa al tercer punt, en lloc de
tractar d’habilitar ajudes, el Grup Parlamentari Popular
reconegués que s’han d’aplicar aquelles que ja estan
establertes per l’actual govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar breument el vot
en contra del Grup Parlamentari Socialista a aquest a proposició
no de llei que presenta el Grup Popular. 

Abans d’entrar en la proposició no de llei en qüestió
m’agradaria fer una reflexió: jo crec que el Partit Popular va
totalment equivocat en l’enfocament de com s’ha de conciliar
la vida laboral i familiar. Sempre proposen mesures bé per
incentivar fiscalment les dones que s’encarreguen dels seus
fills o de les persones majors de la família de què tenen cura, bé
per reduir la jornada, bé per promoure ajudes perquè la dona es
continuï cuidant, precisament, de les labors domèstiques, de les
tasques familiars, de les tasques de cura de les persones majors
i dels discapacitats. Jo crec que precisament tenim l’obligació
de fer tot el contrari. En aquest moment és clar que la dona té
aquesta responsabilitat en un tant per cent molt elevat dels
casos, la pràctica ens ho diu, però crec que precisament hem
d’anar a tot el contrari: incentivar precisament que la dona
tengui molt més d’accés al món laboral, molt més accés al món
del treball i precisament que l’home tengui molta més presència
dins les tasques familiars. Per tant la nostra proposta va
radicalment en contra del que vostès pensen.

Els record que l’Estat espanyol és el que presenta una taxa
d’atur més alta de tota la Unió Europea quant a les dones. Per
tant jo crec que per aquí hauríem d’anar, i no amb mesures que
incentivin que la dona quedi encara dins la casa. Nosaltres
pensam totalment el contrari.

Quant a la proposició no de llei que ens presenta avui el
Grup Popular, he de dir que realment és sorprenent

l’equivocació que comet en aquesta proposició no de llei.
Vostès insten en els punts 1 i 2 a dues competències que no
són pròpies de la comunitat autònoma, sinó que són pròpies
del Govern de l’Estat, i si vostès pensen això més els valdria fer
una recomanació al ministre Zaplana i que aprovin els que en
tenen competències, perquè realment la comunitat autònoma de
cap de les maneres pot fer una reducció de jornada com vostès
demanen ni pot promoure les excedències. Els record que
aquesta capacitat legislativa en matèria laboral és clarament
estatal, els record que aquesta petició ha estat reiteradament
feta pels sindicats, de reducció de jornada, al Govern de l’Estat
i reiteradament negada pel seu partit a nivell de Madrid, els
record que pel que fa a les excedència l’Estatut dels
Treballadors és taxatiu en el sentit que només per la negociació
colAlectiva es poden superar els màxims establerts a les
excedències, que vostè feia referència dels tres anys per a la
cura dels fills i d’un any per atendre un familiar, i que per tant
s’hauria de reformar l’Estatut dels Treballadors, en tot cas, i
això no és competència nostra sinó que és competència de
vostès a Madrid. Jo crec que fer aquest discurs aquí és de total
ignorància de la competència d’aquest parlament i d’aquest
govern o de demagògia molt fàcil.

Quant a les ajudes que vostè demana per a la cura dels
familiars, i vostè explicava els casos dels serveis que s’haurien
d’establir, jo li vull recordar, que li ho han recordat els
companys que m’han precedit en l’ús de la paraula, tot el treball
que s’ha fet des del Govern de les Illes Balears en aquests
anys; concretament des de l’IBAS s’ha fet la creació de serveis
d’estades diürnes, dos centres d’estades diürnes de gestió
pròpia, un augment en un 30% del servei d’ajuda a domicili,
cosa que és molt important i moltes vegades s’està oblidant; el
programa Ca vostra, que és una ajuda econòmica dirigida a les
famílies que tenen cura d’una persona major dependent, i s’ha
aprovat una inversió forta; i residències temporals per a
persones majors. També li han recordat, però jo li ho torn a
recordar i li diré exactament el BOIB en què surt perquè vostè
s’ho pugui mirar, l’ordre del conseller de Treball de 28 de març
del 2002, en què es regulen els ajuts per afavorir la inserció
laboral de les dones i la conciliació de la vida laboral i familiar.
Jo crec que és interessant saber el que està fent el Govern de
les Illes Balears, sobretot per a vostè seria interessant
comparar-ho amb els 16 anys de legislatura del Partit Popular,
on no trobarà cap d’aquestes ajudes que sí trobam avui en el
Govern de les Illes Balears, i també seria interessant que ho
comparàs amb el pla d’ajudes a la família que ha proposat el
Govern del Sr. Aznar que no va acompanyat de cap partida
pressupostària.

Vull recordar-li, per acabar, que pel que fa a la Llei de
conciliació de vida laboral i familiar que va aprovar el Congrés
dels Diputats el 99, com vostè molt bé recordava, ja vàrem dir
en aquell moment que no era una llei que hagués de tenir una
finalitat clara en ajuda de la conciliació de la vida laboral i
familiar, cosa que demostra precisament que vostès avui
presentin aquesta proposició no de llei. Vull recordar-li que el
12 de març del 2002 es varen debatre en el Congrés dels
Diputats dues iniciatives, una del Grup Parlamentari Socialista
i una d’Iniciativa per Catalunya Els Verds, on precisament es
demanaven coses que vostè avui planteja aquí que ho faci el
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Govern de les Illes Balears, que no en té competència, i vostès
que en tenen competència allà varen votar en contra el 12 de
març del 2002, o sigui, que fa molt poc temps vostès es varen
negar, precisament, a modificar els permisos de paternitats
individuals que demanàvem perquè el pare també és
responsable del fill, vàrem demanar també que la cura d’una
persona familiar malalta o d’una parella de fet tenguessin dret
a permisos d’excedència i vostès varen votar en contra el 12 de
març del 2002.

Per tant, Sra. Cerezo, em sap molt de greu dir-li que les
comparacions són odioses però que les comparacions estan
molt clares i que els fets són molt reals. Aquest govern sí que
creu en la conciliació de la vida laboral i familiar, sí que ha fet
coses per impulsar que la dona pugui tenir un accés clar al món
del treball i que l’home es pugui incorporar a les tasques
domèstiques; en canvi el govern del Partit Popular ha actuat
totalment en contra d’aquesta línia. Realment és incomprensible
que, en allò que no tenim competència, ens ho presentin aquí
per a votació i, en allò que sí tenim competència, ens ho duguin
al Constitucional des del Consell de Ministres.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. La Sra. Cerezo per contradiccions té la
paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

La verdad es que como maestra me siento fatal. No me he
dado a entender. En la proposición se trataba hoy de defender
la vida laboral de la mujer, por eso he dejado a los hombres en
paz, pero los hombres pueden hacerse cargo del discapacitado,
y del encamado, y del enfermo en cuanto quieran, en cuanto se
pongan de acuerdo con su mujer en casa. Ella sale a trabajar, él
se pone el delantal, eso está..., y no hay machismo, ni
feminismo, ni nada, eso es una cosa de régimen interior que
está al alcance. 

No he hecho una visión catastrofista de que no hubiera
nada para atender a los discapacitados, ni hubiera centros de
día, ni hubiera centros ocupacionales, etc. Los hay, estoy
pidiendo que haya más, porque cada vez habrá más ancianos
que atender por menos gente joven, y esto es estadística pura.

Que no he pedido al Gobierno central lo que tiene (...) en el
Gobierno central. Bien, me callo, no tenía que haber hablado de
excedencias ni de lo demás, pero sí estoy hablando de recursos
de la comunidad, que por lo menos algo he dicho que es de
aquí: que haya más lugares donde poder tener centros de día
para ancianos que a la mujer le liberen toda la mañana, es decir,
yo hablo de que se puedan prolongar, pero si esto no es de
aquí me callo, las reducciones de jornada o las excedencias
mientras se resuelve la cola que tendrá que hacer el
discapacitado o el anciano para poder acceder a un centro de

día, porque no es hoy pedir y mañana entrar, hay un periodo en
que la familia no sabe por dónde tiene que tirar. 

Todo lo que es factible hacer aquí lo pido y lo pido otra vez
porque, además, conozco todo esto. Conozco la vida laboral,
como mujer he trabajado 44 años fuera de casa, he subido cinco
hijos y tengo una madre de 93 años y un hijo con problemas, de
modo que conozco toda la gama. ¿Que nada de esto pertenece
aquí, a la comunidad balear? Pues, señores, no he dicho nada,
pero si de algo sirve que se aumenten los recursos porque los
problemas irán aumentando, aunque se haya hecho se puede
hacer muchísimo más.

Gracias, Sr. Presidente.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo, per la seva intervenció en torn
de contradiccions. Donarem un petit temps més perquè ha estat
molt ajustat tocar el timbre i acabar la intervenció.

Senyores i senyors diputats, procedirem a la votació i les
senyores i els senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
28. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
1796, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
conciliació de la vida familiar i laboral de les dones
treballadores.

IV. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
2752/02, presentada pel Grup Parlame ntari Popular, al
Projecte de llei RGE núm. 2521/02, reguladora del creixement
urbanístic a les Illes Balears.

Entram en el punt quart i darrer de l’ordre del dia, que és el
debat de l’esmena a la totalitat, amb devolució al Govern, 2752,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
2521, relatiu a la regulació del creixement urbanístic a les Illes
Balears. Per defensar l’esmena a la totalitat té la paraula el Sr.
Huguet Sintes durant 15 minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern que no són diputades ni
diputats, aquesta proposta o projecte de llei remès pel Govern
en aquest parlament, analitzat pel nostre grup jo diria que té
una manca de tres principis, virtuts o factors que ha de tenir
l’aplicació del dret, l’aplicació pràctica del dret. En primer lloc
s’hauria de derivar fer justícia; en segon lloc s’hauria d’obtenir
bé comú, i en tercer lloc s’hauria d’afavorir l’activitat econòmica
i social. 

Crec que podré demostrar que de l’aplicació d’aquest
projecte de llei, fins i tot esmenat amb les propostes que fins ara
hem vist presentades, no se’n derivaria justícia per als
ciutadans. Aquest projecte de llei no cita en cap moment els
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ciutadans. Aquest projecte de llei cita el Govern, els consells,
els ajuntaments..., i intenta, com ha fet la majoria de projectes
del pacte, repartir el poder, les facultats, el govern entre les
institucions, però analitzar des de l’exposició de motius o des
de documentació adjunta què passa als ciutadans, als seus
drets, què es derivarà a favor dels ciutadans de l’aplicació
d’aquesta llei, açò, Sr. Conseller, no ho veim, açò, senyores
diputades i senyors diputats, no es contempla i l’anàlisi ens du
a assenyalar que de la seva aplicació s’incrementarà la
inseguretat jurídica, que els ciutadans propietaris o que vulguin
edificar tendran més incertesa de quan i com podran exercir el
seu dret i, en definitiva, s’acumularà a efectes negatius sobre
les que ja es deriven de l’intervencionisme en matèria territorial
i urbanística de les decisions preses fins ara per aquest govern.

Una segona qüestió són els efectes sobre l’economia. No
he de menester explicar quin és, dins el rànquing dels més cars
preus per metre quadrat dels habitatges, el que pertoca a
aquestes illes. Sí que vull assenyalar que hi ha uns elements
específics: la insularitat, la repercussió del transport sobre els
preus dels materials utilitzats, hi ha també una importància o un
factor degut al nivell de la renda per càpita de les illes que fa
que hi hagi una retenció important del mercat de l’oferta
d’habitatges desocupats o destinats a segona residència, i açò
incideix per ser menor l’oferta sobre el preu, i també hi ha, i
sobretot, la influència de les reiterades intervencions en matèria
de moratòria que s’han produït al llarg dels darrers temps. Si
analitzam quin ha estat el percentatge d’increment de les
llicències els darrers anys veurem que l’any 2000, en relació al
99, el total de l’any havia pujat de l’ordre d’un 5% el nombre de
llicències autoritzades, mentre que en el mes de la moratòria, el
juliol d’aquell any, les llicències autoritzades, no les
demanades, les autoritzades, havien estat respecte del mateix
mes de l’any anterior un 53% més altes. Però si passam al 2001,
la segona moratòria, a nivell d’Illes Balears representa que les
llicències atorgades sobrepassen les 1.090 el mes de juliol en
termes absoluts, i en termes relatius o percentuals s’han
incrementat el 2001, el mes de juliol, en relació al juliol del 2000
més d’un cent per cent, el nombre d’atorgades. I què passa, a
final d’any? A final d’any davalla el nombre percentual de
llicències en més d’un 10%.

Hi ha, idò, uns efectes puntuals en el moment d’incidir i
intervenir amb moratòries sobre l’activitat de la construcció que
alarma la societat, que fa accelerar el procés de la construcció,
que eleva els preus i la inflació es dispara. Aquest és el quart
element, la inflació molt superior a altres territoris de les Illes
que influeix en què a les Illes tinguem uns preus molt més alts
i una dificultat, com deia a una resposta que s’havia fet
demanar a través d’un diputat que li dóna suport, el conseller
d’Obres Públiques sobre l’esforç per adquirir un habitatge a les
Illes Balears. Quina serà la conseqüència de l’aplicació de les
quotes en aquest escenari dels preus i del valor del preu mig de
la construcció a les Illes Balears? Crear més inflació, crear més
desocupació, crear menys activitat, més escassesa i més alarma
social. Aquesta és l’única conseqüència possible. 

En aquest moment tots els ajuntaments tenen
aproximadament un equilibri entre allò que és l’oferta i la
demanda. He de reconèixer que en aquest moment el procés de

les darreres actuacions han fet que hi hagi més oferta de la
demanda, però els preus no davallen i per què no davallen els
preus si en aquest moment hi ha més oferta que demanda? Per
allò que he dit i per una raó més, perquè una part important del
finançament del sòl dels ajuntaments de les Illes Balears recau
damunt aquesta activitat. Els nostres ajuntaments tenen unes
necessitats econòmiques extraordinàries, superiors a molts de
municipis que no tenen una activitat turística i de presència
puntual d’habitants com nosaltres, aquestes necessitats
econòmiques repercuteixen tradicionalment damunt l’activitats
relacionades amb l’ocupació del sòl i l’activitat urbanística,
aquest és un altre element que tenim.

Molt bé, si estan d’acord, crec que més o menys hi estan,
que aquests són els elements que incideixen en les disfuncions
de l’activitat què arreglen les quotes? Alguna d’aquestes coses
com és la inflació, com els costs dels materials, el finançament
dels ajuntaments, com la disfunció entre l’oferta i la demanda,
s’arreglen amb les quotes? Més bé s’espanyen, el mercat ara tal
vegada podria intervenir, si no féssim res, per arreglar allò que
ja hem espenyat, allò que vostès ja han espenyat amb el seu
intervencionisme. Però si ara encara afegeixen un altre
intervencionisme que agreuja encara més la situació, jo tenc por
que ni el mercat ho pugui fer. 

M’ha preocupat molt especialment aquesta setmana la
intervenció del Sr. Vicepresident, en una pregunta d’avui li
recriminaven que seran tristes les seves intervencions en
matèria d’economia, jo li he de censurar dues coses. Primera,
que agafés d’Hisenda la informació de l’estadística i la
necessitat de dades econòmiques necessàries, que no s’han
d’utilitzar en el sentit que vostè les va utilitzar aquesta setmana,
sinó tenir a disposició de tota la societat i del Govern, sobretot
la cartera més econòmica del Govern. Segona qüestió, que
vostè en aquest moment quan el turisme és incapaç d’absorbir
més ocupació, més creixement, més producte interior brut,
tengui i manifesti que la manera d’aturar la immigració sigui a
base de returar, de disminuir, d’impedir el creixement del
producte interior brut a través de la construcció i sectors
relacionats. Sr. Sampol és de nota, vostè no mereix estar, no en
aquest Govern, a cap Govern, els seus coneixements i la seva
capacitat de Govern no són dignes, sobretot en el Govern
d’aquestes Illes. El seu error és majúscul... 

(aldarull a la sala)

Jo no sé vostè què dirà quan inauguri l’exposició de la
construcció, no ho sé, però Sr. Vicepresident està atacant el
més important d’allò que és el desenvolupament sostenible,
que hi hagi desenvolupament.

Vull fer una referència d’allò que a l’exposició de motius es
parla sobre polítiques mediambientals, fa una referència a Rio,
al cinquè programa de l’any 92 de la Unió Europea. Tenc la
impressió que ni qui ho ha escrit, ni els qui ho han aprovat, en
coherència amb les manifestacions del Sr. Sampol, no saben
que es va fer, ni que es va aprovar, ni allò que representa la
declaració de Rio. Fins a Río segurament l’única cosa que
havien fet els defensors del medi ambient era prohibir, limitar,
impedir, a partir d’aquella declaració allò que es fa és adjuntar
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les activitats productives i el medi ambient, es pot acceptar?
No, s’ha d’acceptar, s’ha d’exigir el creixement del nivell de
vida, de la productivitat, del desenvolupament. L’única cosa
que no s’accepta a Río, l’única cosa que exigeix Río és que
mentre els percentatges de creixement de l’economia, de
l’activit at, de la productivitat puja i avança per a tota la societat
de la comunitat mundial, els percentatges de consum de
matèries primes i de recursos no l’acompanyen, disminueix.
Com idò fan una proposta d’aturar el creixement, l’activitat
econòmica per retenir consum de matèria prima? El seu
company Sra. Consellera, el Sr. Buades, no és aquí..., sí que és
aquí, ho entén, és l’únic diputat del pacte que jo li he sentit
entendre bé aquest principi, sense desenvolupament no hi ha
sostenibilitat i la sostenibilitat afecta a disminuir cada vegada
més els percentatges de consum de matèries primes i recursos,
no en aturar l’economia, l’activitat econòmica, la productivitat
i el benestar. I vostès, les declaracions del Sr. Vicepresident, el
seu projecte van per aquest altre camí. Lamentable idò aquesta
proposta d’aquest projecte de llei pel que fa referència a
l’activitat econòmica.

I a la societat, als ciutadans, com els tracta? Ja he
assenyalat que s’obliden, bé hi ha una referència a l’article 7
que diu: “les solAlicituds de llicència a què es refereix l’article 3
s’han de tramitar i s’han de resoldre segons -atenció senyores
i senyors diputats- s’han de resoldre segons un criteri temporal
estricte, d’acord amb els principis de transparència i publicitat”.
Açò és l’única declaració a favor dels ciutadans, s’han de
resoldre amb un criteri temporal estricte, jo no sé si és un criteri
temporal com el de Sant Lluís, que són resolucions de 16 hores,
de 24 hores, de 3 mesos, de 6 mesos, que per cert la Presidenta
de Menorca assenyala com a modèlic. No crec que als
ciutadans els faci cap gràcia que per exemple tenint dos o tres
solars, un al costat de l’altre, amb les mateixes condicions
urbanístiques, a un li puguin atorgar llicència quan la demani i
a un altre tal vegada el remetin als dos mesos i un tercer hagi
d’esperar tres anys per poder exercir un dret idèntic als dels
altres dos. 

Hi ha també un tractament, jo diria que denota negociació
en determinats consells insulars, no hem referesc al de
Mallorca, em referesc al de Menorca. Hi ha un paràgraf preciós,
bé dins una llista de moltíssimes excepcions, me’n record quan
tramitàvem les Directrius que deien que tenia més excepcions
que articles, aquí hi ha més excepcions que articles, però n’hi
ha una que val la pena destacar en aquest debat. Diu: “la
construcció d’establiments hotelers, hotels rurals i
agroturismes, segons la classificació establerta en la legislació
turística fins a un límit màxim insular de mil places per illa, en els
emplaçaments i d’acord amb el programa temporal el podran
decidir els consells insulars”, amb la següent condició: que el
nombre de places autoritzades per a establiments hotelers,
hotels rurals i agroturismes en relació a la superfície per illa
expressada en quilòmetres quadrats sigui inferior a 50, tenim
quatre illes, tenim un factor comú 50, el quocient, ara hem de
veure les places hoteleres, els agroturismes i relacionar-ho amb
la superfície. 

No els faré els números, 3.600 i busques de quilòmetres
quadrats multiplicats per 50 donen una xifra molt inferior al

número de places hoteleres de Mallorca, Mallorca no hi entra.
Si feim el mateix amb Formentera que són 86 quilòmetres
quadrats també multiplicats per 50, ens dóna també una xifra
superior al número de places hoteleres en aquest quocient i per
tant, tampoc. Eivissa amb 450 quilòmetres quadrats multiplicats
per 50 i també ens dóna... Ens queda una illa, Menorca si
agafam Menorca 702 quilòmetres quadrats i ho multiplicam per
50 ens dóna una xifra efectivament inferior, l’única. Enlloc de
posar aquí Menorca, ja han sentit el paràgraf que els he posat,
i mira que era bona de fer aprofitant la dispensa que m’ha fet el
Sr. President del temps que ja estic excedint. I per què fan
aquest paràgraf i a Menorca no ho diuen ben clar, a Menorca
la Sra. Presidenta del Consell podrà repartir allà on vulgui 1.000
places hoteleres, per què no ho diuen? Per què Sr. Conseller?
Ens ho explicarà? La setmana passada aquest Parlament, d’aquí
cap aquí vàrem dispensar de l’intercanvi, se’n recorden? Ara i
avui, supòs que perdrem perquè no serem prou per guanyar
l’esmena a la totalitat, ells aprovaran un projecte a la tramitació
1.000 places. Seguretat jurídica, transparència, principis
temporals de no se què, els ciutadans..., nosaltres tenim a
Menorca, el Partit Popular dic, un plànol i tenim xinxetes
d’aquelles que marquen, no cridarem el notari perquè en doni
fe, però hem intentat endevinar on es repartiran les 1.000
places...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet i Sintes vagi acabant per favor. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab Sr. President. Vull acabar assenyalant un parell de
disbarats més en relació a aquest projecte, n’hi ha molts més
però no tenc temps. Mirin, varen aprovar una moratòria que a
determinades zones triades a dit, per exemple de Menorca, es
limiten els número d’habitatges. Es Migjorn el nombre
d’habitatges limitats per Sant Tomàs són 19, molt bé, saben
quantes unitats d’habitatges els toca en el projecte del Govern
a Es Migjorn? Molt bé 36, divideixin açò per 3, ens queden 12
habitatges, 36 places dividides per 3 ens donen 12 habitatges.
És a dir, que si apliquen açò l’única urbanització que podrà
tenir habitatges serà Sant Tomàs. Es Castell, han posat una
limitació a una urbanització de 21 habitatges, com que només
n’hi poden haver 53 en total, al final aquells que tenen la
limitació feta pel consell insular en el PTI en sortiran
beneficiats, perquè els altres s’hauran de repartir les sobres
d’allò que el Govern en aquesta llei vol repartir... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet i Sintes, vagi acabant, ja s’ha excedit del temps.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, per la seva benevolència en relació al temps, però
vull fer una referència finalment a l’exposició de motius i a allò
que parlen de l’urbanisme i que diuen que l’urbanisme està
caducat, no sé els termes exactes de com ho expressen, però
diuen que l’urbanisme ha passat de ser un instrument per al
creixement de la urbanització a ara garantir la viabilitat del
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territori. Mirin, l’urbanisme mai, ni plantejat des de la legislació,
ni plantejat per ningú ha estat un instrument de creixement, ha
estat un instrument de planificació i de programació que en
alguns casos i alguns municipis i alguns polítics han utilitzat
malament. L’urbanisme des del seu inici, vostè sap que ve
d’urbs urbis era l’extensió de la qualitat i la civilització de la
urbs Roma a la resta de països conquerits. Aquesta és
l’etimologia del nom... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, té un minut per acabar i haurà excedit el
33% del seu temps. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Acab en un minut. Mirin, a
l’urbanisme l’única qüestió que es planteja avui en dia és la
rigidesa del seu determinisme. Avui dia a Europa, no com diuen
vostès, el que es fa no són polítiques territorials deterministes
i tancades, al principi es deia PEOT, perspectives d’ordenació
territorial europea, avui en dia es diu estratègia territorial
europea. Per tant, el que importa no és fer determinisme polític,
determinisme de quotes, sinó intentar compaginar les
estratègies de cada moment en funció de les necessitats
d’ocupació, d’economia, de creixement i de preservació
percentual, cada vegada més, de recursos i matèries primeres.

Moltes gràcies. 

(aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge té la paraula amb una qüestió incidental
que ha obert. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo el
primer que voldria dir en pujar en aquesta tribuna per defensar
el projecte de llei del Govern és que no cal, no es pot, no s’ha
d’analitzar aquest projecte de llei en funció de conjuntures.
Aquesta és una llei que pretén ordenar l’activitat del sector de
la construcció en un horitzó a mig i llarg termini, és una mesura
estructural, és una mesura que incideix en una nova relació amb
el territori de caràcter permanent i amb vocació de permanència
i que té a llarg termini repercussions en distintes dimensions.
Dimensió mediambiental perquè estam parlant de preservació
del territori. També la dimensió econòmica i ja discutiré més
endavant els arguments que ha exposat el defensor de l’esmena
a la totalitat per part del Grup Parlamentari Popular perquè
introduir ritmes i racionalitat dins un sector que ha patit
inestabilitats profundes per excés d’activitat és estrictament
necessari. Té dimensions de caràcter social perquè estam
parlant naturalment de l’habitatge, del dret a l’habitatges. I que
té repercussions innegables sobre les condicions laborals,
sobre el mercat laboral, les condicions de treball i sobre la

seguretat laboral. Per tant, estam parlant d’una mesura, d’un
projecte de llei que va molt més enllà de les circumstàncies
conjunturals del moment i fins i tot, de les circumstàncies
conjunturals de l’immediat passat.

 
Senyores i senyors diputats jo crec que és hora que des

d’aquesta comunitat autònoma comencem a establir i a practicar
una nova teoria del creixement, basat en una teoria del
creixement sobre una economia madura. És hora d’establir una
praxi diferenciada amb l’enfocament del creixement econòmic en
una economia madura, introduir canvis en l’esquema del
desenvolupament econòmic i social, canviant el concepte del
creixement pel creixement a un concepte de desenvolupament
allà on hi cap, per suposat, un desenvolupament del producte
interior brut, on és necessari un creixement del producte interior
brut, però també on és necessari canviar l’enfocament i canviar
l’accent de quin són els sectors responsables sobre els quals
ha de recaure el creixement del producte interior brut. Aquest
és el discurs del Govern, un discurs que fa èmfasi en els canvis
del creixement quantitatiu sobre el creixement del qualitatiu. I en
aquest sentit ja és hora de passar de la teoria a la pràctica, és
hora de passar dels discursos a la legislació, de las musas al
teatro, com deia el poeta i hores no ens en queden massa més
de 24. Perquè si és lògic i lícit que una economia amb un baix
nivell de desenvolupament econòmic i social aspiri a arribar al
desenvolupament a partir del sector terciari i molt en concret a
partir del desenvolupament turístic, que avui conforma una de
les grans esperances de desenvolupament de molts de països
i indrets subdesenvolupats. 

Això és absolutament lògic i fins i tot, lícit, perquè el sector
turístic ja s’ha acreditat i nosaltres, com a comunitat
capdavantera en matèria turística, ho hem demostrat a la resta
del món, que és pot confiar en el sector turístic per arbitrar tota
una estratègia de desenvolupament econòmic, si és lògic i lícit
que dins aquesta estratègia dels països que confien per sortir
del desenvolupament amb el sector terciari i el turístic, confiïn
també amb un fort desenvolupament del sector immobiliari que
ha d’anar acompanyat per desenvolupar el turisme. Però no és
molt lògic que una economia turística madura adopti la mateixa
estratègia. Ens demanam si podem continuar amb aquesta
estratègia i la resposta del Govern és clara i rotunda, no, no pot
ser mai aquesta la nostra estratègia. La resposta del Govern és
que el camí ha de ser un altre, s’ha de prendre amb decisió i
valentia, posant els interessos estratègics generals per davant
i per damunt dels interessos particulars, dels interessos locals,
dels interessos sectorials i també dels interessos conjunturals.
Aquest camí és el de fer créixer la nostra riquesa i el nostre
benestar sobre el paràmetre de la qualitat, més rehabilitació i
menys noves construccions, més operacions de reconversió
territorial i cap nou ús urbanístic d’espais naturals de quali tat .

El desenvolupament s’ha de basar en el creixement d’altres
sectors estratègics que no consumeixin territori i no en
l’increment desmesurat del volum de la nostra oferta, sinó en
l’increment de les nostres excelAlències i de la nostra qualitat.
Aquesta és l’estratègia que respon a aquest projecte. Miri una
dada, a un ritme de creixement de les noves construccions del
3% anual la capacitat d’acollida de les nostres Illes seria el
doble amb una mica més de 20 anys, el doble a un ritme del 3%.



4368 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 1 d'octubre del 2002 

 

A un ritme d’un 5%, serien només 14 anys. És això el què
volem? És aquesta la tendència que volem accentuar? O hem de
corregir ara, quan encara hi som a temps?

Voldria descriure breument les propostes del projecte. En
primer lloc el projecte proposa el mesurament del creixement en
termes de capacitat d’acollida, al cap i a la fi aquesta és la
mesura correcte de mesura, la tradicional en ordenació del
territori i en urbanisme per mesurar la pressió sobre el territori,
els recursos i les infraestructures, el número de places
d’allotjament és per tant, l’expressió escollida com a mesura. El
projecte limita el creixement anual, mitjançant el número de
places acollides a cada llicència urbanística municipal, que és
el mecanisme correcte i adequat de regulació. Una limitació que
es concreta en una primera fase amb un 1% anual global insular,
repartit i m’agradaria posar èmfasi a això, de manera desigual,
tenint en compte i això està detalladament explicat a la memòria
del projecte, la relació existent a cada municipi entre la població
empadronada la seva capacitat d’allotjament. El Govern va
optar per no aplicar els percentatges de creixement a partir de
la capacitat de l’oferta existent, si no d’aquesta relació. 

Per tant, possibilitant un desenvolupament superior allà on
hi ha necessitats superiors de demanda d’habitatges per la
població i sacrificant en canvi allà on el nivell de creixement es
basa fonamentalment amb una oferta turística i de segona
residència. I s’estableixen tres tipus d’excepcions, per cert
excepcions gens nominatives, excepcions genèriques. Primera,
les obres de rehabilitació. Segona les residències comunitàries
no hoteleres. Tercera la construcció d’habit atges de protecció
pública. Són excepcions que es justifiquen per elles mateixes i
que formen part totalment de la filosofia del projecte, per un
costat es tracta d’estimular la rehabilitació d’edificacions i la
reconversió d’àrees obsoletes i degradades. Aquest és un
aspecte estratègic d’aquest projecte, es tracta d’aconseguir que
els esforços, la capacitat d’un sector es derivin d’una manera
important cap aquest tipus d’operació i per tant, aquestes com
que no produeixen un increment d’oferta no consumiran quota,
les operacions de reconversió i rehabilitació no consumiran
quota, forma part de l’estratègia del projecte.

D’altra banda s’eximeixen l’excepcions d’instalAlacions
colAlectives no turístiques quantitativament no és molt
important, però en qualsevol cas pensam que instalAlacions com
residències de majors, o residències d’estudiants, o altres tipus
de instalAlacions colAlectives lògicament no han d’estar
contemplades dins aquesta limitació de quotes. I sí i de manera
important, des del nostre punt de vista, els habitatges de
protecció oficial, per què? Perquè entenem que des d’un poder
p úblic hem de complir el mandat constitucional de possibilitar
l’accés a un habitatge, que és la fonamentació dels plans
estatals i autonòmics d’habitatge. D’altra banda és l’única
mesura de discriminació positiva a favor dels residents, de la
gent que viu, treballa i resideix permanentment a les nostres
Illes, és l’única discriminació a favor que existeix a la legislació
estatal i autonòmica és precisament la que regula l’accés als
habitatges de protecció oficial, que exigeixen la residència com
a requisit per accedir-hi. Per tant, aquest és un aspecte que
també resulta estratègic. Per tant, aquest tipus d’excepcions
crec que no conformen cap tipus d’excepció a la carta, sinó

simplement un aspecte fonamental i estratègic del projecte.

S’estableixen en tercer lloc determinacions per evitar
l’abassegament de quotes de llicència amb una o poques
promocions, o promotors possibilitant així una planificació
temporal racional de l’activitat. El projecte fa compatible la
limitació amb la programació temporal de llicències per part dels
ajuntaments, donam així, a través d’aquest projecte que crec
que és el seu lloc adequat resposta i cobertura legal a una
aspiració de cada vegada més municipis i que possibilita la
temporalització dels plans generals, qüestió que entra dins la
lògica i la tradició de tota la legislació urbanística, encara que
fins ara no hi ha hagut una articulació pràctica i aquí voldria fer
un comentari amb l’argumentació que ha utilitzat el Sr. Huguet.
L’urbanisme, la lectura que se n’ha fet, l’aplicació pràctica,
política, jurídica que se n’ha fet cada dia ha estat un instrument
al servei del creixement i això ha estat així, digui el que digui la
seva interpretació etimològica de la paraula urbanisme. De fet,
no només la lectura que se n’ha fet de les lleis, sinó la seva
aplicació reglamentària sempre ha anat al camí de què l’objectiu
és complir com més aviat millor, com més ràpid millor i amb les
condicions més accelerades possibles allò que preveuen els
plans d’urbanisme i quan s’acaben continuar amb la possibilitat
de creixement. 

Però la legislació urbanística contempla dins la seva
racionalitat, dins el seu esquema de racionalitat, la programació
temporal i és una part essencial de la planificació, però a aquest
aspecte no li han fet mai cas, ni pel que fa al desenvolupament
normatiu, ni pel que fa a la seva aplicació pràctica. I és per això
que deim que fins ara l’urbanisme només ha tengut una lectura
i només ha tengut una utilització, un instrument al servei del
creixement. I aquesta reflexió que hem de fer des d’una situació
urbanística i turística madura, com la que tenen les Illes, és
utilitzar els instruments urbanístics, entre elles els que es
preveuen de la programació temporal al servei de la
sostenibilitat i al servei de la programació temporal per donar
una dimensió racional a l’ocupació del territori i a la utilització
del territori. Aquesta és la lectura que aquesta llei proposa que
facem, per primera vegada i això és un aspecte nou i això sí que
respon als criteris de sostenibilitat, no només els de la Cimera
de Río, sinó molt anteriors els que s’assenyalaven per part de
la Sra. Grö Harlem Brunbdtland, per exemple, que era si no ho
record malament l’any 1989, crec.

Per tant, aquesta és l’obligació que tenim de fer una nova
lectura i aquest és el sentit que li volem donar, sense haver de
menester canviar per res el marc jurídic de la legislació
urbanística, sinó simplement llegir-lo d’una altra manera,
l’urbanisme al servei d’una estratègia de sostenibilitat. Els
vertaders protagonistes i administradors de la regulació del
creixement que la llei proposa són els plans territorials insulars.
Aquesta llei preveu en primer lloc que la determinació i el
repartiment desigual en el territori de cada illa en el ritme del seu
creixement es confia en els plans territorials insulars i fins i tot,
abans en els propis consells insulars, si així ho volen
determinar. Per tant, la utilització, l’administració de
l’instrument es diposita en mans d’aquells que tenen la
titularitat en matèria d’ordenació del territori.
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En segon lloc, la llei concedeix als consells, si així ho volen
utilitzar, un instrument a favor del reequilibri territorial. Un
instrument genèric que és la possibilitat d’utilitzar un increment
de quotes d’un 0,3% addicional, amb l’única precaució presa i
ben expressada en el text de la llei, que el creixement primer
s’utilitzarà sempre basat en criteris i objectius de reequilibri
territorial i segon afectaran mai ni directament ni indirecta als
nuclis turístics. Aquesta és una determinació que permet un
marge en els plans territorials insulars per establir unes
c o n d i c i o n s  d e  d e s e n v o l u p a m e n t  q u a n  a q u e s t
desenvolupament hagi de produir-se en termes també
residencials per raons de reequilibri territorial la utilització
d’una quota primada, que és sense cap dubte un benefici en
funció del reequilibri.

En tercer lloc, la llei permet en els plans territorials insulars,
si així ho volen utilitzar, la periodicitat distinta de la rígida quota
anual, fins a quatre anys, de les quotes que la llei estableix. Per
tant, això només per criteris de racionalitat en la seva gestió i
raons operatives queda perfectament justificat perquè és veritat
que determinats indrets, o determinats municipis la quota anual
resulta difícil de gestionar quan hi ha una actuació de caràcter
extraordinari o quan succeeix alguna promoció que d’alguna
manera no significa dins un llarg termini una distorsió del ritme,
però sí pot significar impedir l’accés a la llicència per un
habitatge, pel simple fet que l’aplicació de la quota anual ho
impediria. És una flexibilització que tenen en les seves mans els
p lans territorials insulars. I determinacions com el volum màxim
de les promocions, o el propi repartiment de quotes dins
aquesta llei només tenen caràcter subsidiari, perquè són els
plans territorials qui finalment ho determinen i amb molts de
casos, fins i tot, els consells abans de la seva aprovació.

Per tant, hi ha una regulació que en un 80 o 90% és
estrictament subsidiària i que queda dipositada en els consells
i en els plans territorials la seva aplicació. També el projecte
prima les operacions de reconversió territorial i aquest és un
dels instruments més potents per potenciar la qualitat dels que
disposen els plans territorials insulars. És un instrument, en
resum, estructural, que s’incardina dins els plans territorials
insulars, als quals confia la seva passió a cada realitat insular,
en aplicació correcta de la distribució competencial que ens
hem donat.

Ho hem dit abans, la llei, el projecte de llei té implicacions
dins molts d’àmbits, sobre el medi i el territori, perquè la realitat,
la nostra realitat territorial, la realitat que coneixem avui com a
resultat d’una evolució històrica passada i recent, però també
les directives europees, també les recomanacions dels fòrums
internacionals i també la nostra pròpia legislació ens obliguen
a introduir criteris de sostenibilitat dins la gestió del territori. I
la voluntat d’aquest Govern és convertir aquests principis,
aquestes recomanacions en realitat legislativa. I ja hem vist que
ritmes que fins i tot en la seva formulació semblen ritmes
moderats de creixement ens duen a un escenari indesitjable, a
mig i fins i tot a curt termini. Per tant, introduir un ritme màxim
de creixement, el qual fins i tot és possible que calgui revisar
per ventura a la baixa durant la seva vigència, és del tot
imprescindible. El nostre creixement s’ha de basar en una
revisió en profunditat del passat immediat, d’altra manera tot

allò que no facem avui de manera ordenada ho haurem de fer
demà a correcuita i de forma més dràstica.

Sobre l’economia, aquest és un tema sobre el qual el Sr.
Huguet s’ha entretingut. I jo aquí voldria basar també una part
important de la justificació d’aquest projecte de llei, perquè no
són només els factors ambientals i territorials els que ens
obliguen a canviar el creixement, a calmar el creixement de les
noves construccions, són també factors d’equilibri econòmic
els que ens aconsellen la racionalitat en la regulació dels ritmes
de creixement. Tots recordam el recalentiment del sector a la
segona meitat del noranta, la impossibilitat de planificar el
treball de les empreses, la mancança de mà d’obra i de materials
que pressionaven i encara pressionen fonamentalment sobre
els preus dels habitatges; el desbocament dels salaris dels
treballadors especialitzats dins un règim de precarietat dels
contractes; la pressió immigratòria i la inseguretat laboral. No
és aquest tampoc un escenari on desenvolupar correctament
una activitat econòmica que, per la seva pròpia naturalesa,
requereix una gestió de cartera de demandes, una planificació
financera adequada i una política de contractació laboral i de
formació dels treballadors adequada. Les febrades no són
bones per a cap organisme, tampoc per a la construcció ni per
a l’economia en general.

I parlem també, dins aquest àmbit econòmic, de les seves
repercussions socials, perquè jo crec que el diagnòstic que ha
presentat el Sr. Huguet és un diagnòstic que estableix un
apriorisme, amb el qual, des d’un punt de vista de rigor
científic, no hi puc estar d’acord; les coses que passen
simultàniament resulta que són conseqüència en relació a
causa-efecte una de l’altra. Això és veritat o no és veritat, en
qualsevol cas és indemostrable; podríem fer una lectura a
l’inrevés, les moratòries i les mesures que duen a aturar els
processos esbojarrats de construcció són conseqüència dels
processos esbojarrats de construcció i no a l’inrevés; és a dir,
és una relació causa-efecte que vostè ni serà capaç ni podrà
demostrar mai. El cert és que hi ha factors econòmics que no he
estudiat jo ni ha estudiat vostè, però sí estudien els experts
econòmics, que fan que en aquests moments el sector
immobiliari i el sector de la construcció es vegi involucrat dins
una vertadera bombolla especulativa. I com deia l’altre dia un
diari nord-americà, el dolent de les bombolles, de las burbujas,
financeres és que un no se’n tem que es troba dins fins que no
es tallen, i en aquest moment el sector immobiliari està sotmès
a una bombolla especulativa, derivada, entre d’altres raons, del
comportament del tipus d’interès del mercat hipotecari i de la
fuita dels capitals, dels estalvis i dels capitals especulatius de
la bombolla financera que va fracassar de les empreses
tecnològiques i de les  punto.com, que en aquests moments
estan introduint-se dins el mercat immobiliari. I estan produint
una demanda de ficció, una demanda d’operacions
immobiliàries no adequades a la demanda residencial
exactament, i per això està succeint el que està succeint, excés
d’oferta, preus que no baixen i ciutadans que no poden arribar
a adquirir un habitatge en els preus de mercats, i aquesta és la
realitat que en aquests moments vivim. Per tant, jo no puc
compartir la seva anàlisi en relació a què tota aquesta bombolla
especulativa és producte de les moratòries, perquè no és
veritat. Sí ho ha dit, i no és veritat.
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Per tant, és important que, juntament amb una política de
restricció, per les raons que ja hem repassat, instrumentem una
política d’atendre les necessitats de demanda d’habitatge dels
ciutadans; és absolutament imprescindible una agressiva
política en matèria d’habitatge. I és per això que aquest projecte
té el comportament que proposa en relació amb les promocions
dels plans públics d’habitatge, siguin estatals o siguin
autonòmics. Ens trobam, per tant, amb un projecte
absolutament respectuós amb les peculiaritats del nostre
disseny institucional, que suposa un avanç decisiu a la
conformació d’un nou model territorial sostenible i adequat a
les necessitats d’un sistema productiu turístic madur, que es
desenvolupa sobre un territori que cal defensar, curar i protegir.

Aquest projecte de llei no respon ni a un criteri conjuntural
ni a una necessitat purament cosmètica, és un projecte
essencial dins una política global de redreçament del nostre
futur cap a la qualitat, a la qualitat de vida dels nostres
ciutadans, a la qualitat del nostre producte turístic, a la qualitat
del nostre medi i del nostre territori, a la qualitat dels nostres
pobles i ciutats, a la qualitat del treball i a la qualitat de les
nostres empreses i sectors productius. De vegades és més bo
de fer articular un discurs polític basat en un impossible, el
discurs que diu que quantitat i qualitat són sempre
compatibles, i és el discurs que d’alguna manera ens ha vengut
a fer aquí el Sr. Huguet, volem més i millor. És un discurs fàcil,
però no és un discurs correcte, perquè en aquest cas la suma de
més i més i més dóna com a resultat pitjor, i això és una
experiència que ja coneixem a les Illes Balears. Cal saber quan
hem de reduir quantitat per guanyar en qualitat; els nostres
ciutadans ho saben i majoritàriament ho defensen, i aquest
govern comparteix aquesta demanda de la majoria dels
ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Huguet Sintes, té el torn de
rèplica durant cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. No, duc el document més gruixut
només per mostrar a la cambra els gràfics de les estadístiques
dels mesos de les moratòries que, segons el Sr. Conseller
d’Obres Públiques i d’Habitatge, no tenen influència. Bé, les
estadístiques es deuen equivocar, els que han donat el mes de
juliol del 2001, els ajuntaments de les Illes, més de 1.000
llicències ho devien fer per gust i no perquè hi havia d’haver
moratòries.

Jo vull, de totes maneres, recuperar el darrer que ha dit, que
ha dit no, que ha llegit el Sr. Quetglas; el Sr. Quetglas ha llegit
que el meu discurs confonia qualitat i quantitat. Jo no ho
discutiré, només recordaré a tots els membres de la cambra que
açò ho du escrit i ho ha llegit, i ho ha llegit i ho hem vist tots.
Sr. Quetglas, Sr. Quetglas, tots hem vist com ho llegia, jo trop

que el meu discurs havia dit coses ben diferents i de cap de les
maneres parlava ni de quantitat ni de qualitat. Si vostès
aplicassin la Llei de directrius no tendrien aquestes dificultats
mentals per distingir entre qualitat i quantitat; no tendrien cap
problema si haguessin aprovat indicadors de sostenibilitat; no
tendrien cap problema per posar quotes si aplicassin les àrees
de reconversió territorial; no tendrien cap problema si reduïssin
per davall del 10% a Eivissa, Formentera i Mallorca i el 12% a
Menorca l’ocupació de nou territori. El desenvolupament amb
qualitat, d’acord amb sistemes de gestió mediambiental que les
directrius obliguen, d’acord amb Agendes Locals 21 que les
directrius obliguen, permetrien estalviar matèria prima, estalviar
territori i fer el suport sostenible. El que passa que vostès la llei
només se l’han mirada per intentar modificar-la, per a res més.

El meu discurs, i ara tornaré a intentar repassar el que vostè
m’ha dit, Sr. Quetglas, fa referència, bé, de la teoria del
creixement i de l’economia madura no fa falta que en parlem; jo
crec que vostè és un bon professional de l’economia, la seva
formació ho avala, el que de vegades, utilitzant les seves
paraules, vostès no davalla al teatre de l’escenari, vostè es
queda amb les musaranyes. El creixement del 3% ens durà,
primer, jo no el conec el creixement del 3% en llicències, ens
durà a una capacitat d’acollida i a una població insostenible? Li
llegiré, perquè segurament no se’n recorda quan ho dit, el que
diu l’estudi que la Universitat va fer per a vostès sobre sòl
vacant; diu: “Aquests quadres no parlen -que és on hi ha un
2,6 % de creixement de llicències màxim- aquests quadres -no
un 3, un 2,6- aquests quadres no parlen ja de potencials, sinó
de capacitat poblacional que raonablement passaria a formar
part de la realitat construïda del país en una (...) de 10 anys. Cal
subratllar que no es tracta de cap manera de població previsible
-li torn llegir-, cal subratllar que no es tracta de cap manera de
població previsible, sinó únicament de capacitat total
construïda o un altre concepte”. Capacitat, no població, no
confongui, no digui que d’aquí 10 anys o 15 anys tindrem un
problema de població, parlen els estudis que vostè encomanar
i que ha ben pagat de capacitat.

Miri, excepcions no nominatives; i és ben cert, hem vist
l’excepció de Menorca, paràgraf de 7 a 8 ratxes, per allò dels 50
i els quilòmetres i tot açò, efectivament, no són nominatives.
Açò jo no li he dit, el que m’ha estranyat és que no fossin
nominatives, perquè era l’única illa que hi cabia dins l’excepció.

Grans promotors. Miri, una regla molt fàcil de defugir,
aquella del 25% de l’accionariat i tal i qual, però, a més, aquesta
regla i les quotes que vostès fan, l’únic que aconseguiran,
anem a veure, una empresa que té una capacitat econòmica
productiva i de treball i que la limiten que ho faci a Palma o a
Calvià o no sé on, cercarà altres indrets de l’illa. L’únic que
faran serà desplaçar la seva capacitat d’operació de negoci
d’activitat econòmica a altres poblacions. Quines mesures hi ha
per evitar açò? Les limitacions són municipi a municipi. Que
vagin a impedir que se facin les cases i que tenguin
possibilitats d’edificar els seus solars perquè les quotes les
agafen les empreses amb la seva capacitat de presentar
projectes, de tenir tècnics, de pagar, etcètera, Sr. Quetglas?

Dimensió racional. Miri, quan vostè parla de què la
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legislació urbanística permet ja la programació, és cert; quan
vostè parla de què l’urbanisme és un urbanisme abocat a
garantir el creixement, és incert, és fals. Vostè ha estat president
de la Comissió d’Urbanisme, cap planejament ha complert el seu
programa, cap ni un, i li diria que cap pla parcial. I no hi ha
hagut cap ajuntament ni cap comissió d’urbanisme que hagi
imposat, sí que hi ha hagut a través de les directrius una
rentada de terrenys que no havien complert els seus
aplaçaments i una reclassificació a sòl rústic. Açò són les
conseqüències d’un urbanisme que vostè diu que ha anat
accelerat. Que la legislació, quan s’ha programat, defensi que
la programació s’acompleixi, escolti, només faltaria que la
legislació defensés una altra cosa; digués: tu programa,
planifica, però bé, és igual si no ho fas complir, la legislació està
després orientada a fer-ho complir.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí. Miri, la programació la volem, Sr. Quetglas, el que no
volem és que vostè els digui, en contra de la planificació i
programació municipal, quantes quotes, quantes places,
quantes cases, és açò l’error; l’error no és que hi hagi
programació, l’error, la programació ja està recollida a la
legislació urbanística, ja ho poden fer amb la Llei del sòl. El que
no volem és que la programació dugui les places que es poden
programar, aquest és l’error, perquè és un intervencionisme que
després dóna aquestes circumstàncies anòmales que li acab
d’explicar i que vostè, com a economista, estic segur que coneix
perfectament, perquè l’únic que fa és (...).

L’altre diu: posam un instrument addicional als consells
insular per a reequilibri territorial, 0,3%; saben quantes cases,
quants habitatges açò representa a Menorca amb un any,
aquest 0,3% del consell per a reequilibri territorial? Hi ha vuit
municipis, sis cases; els municipis d’interiors són sis, Ferreries,
Mercadal, Migjorn, sis cases, faci els nombres; no me digui que
no, faci els nombres. El 0,3% del 10% de les unitat s
d’allotjament, sis cases. Per l’amor de Déu, i a açò li diuen
reequilibri territorial! Rotlles! Ritme, diu, ritme, açò deu tenir a
veure amb la qualitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, vagi acabant, per favor, ha superat ja de
sobra el 50% del temps.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, ja acab, Sr. President, moltes gràcies, ja acab. Bé, jo
Sr. Quetglas, el que me preocupa en aquest moment és que
vostè no vulgui reconèixer que les dificultats que hi ha en
aquest moment en el sector es deriven d’elements i factors i
dels que jo li he anomenat, i que les quotes no donen solució
a cap d’aquests factors o elements que distorsionen. Me
preocupa que vostè no vulgui entendre que si hi ha un
desequilibri en un excés de demanda els preus no davallin i no

es demani per què no davallen. I que el problema no està en
què hi hagi quotes que limitin segons quins ajuntaments,
perquè a uns altres no serviran per a res les quotes, no limitaran
res perquè no faran falta ni tan sols les que els ofereix, que
limitin açò.

Vostè és economista, però és que és de sentit comú, si
l’oferta sobrepassa la demanda, per què no davallen els preus?
Fan falta quotes per corregir açò? A qui vol enganyar?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes, per la seva intervenció.
El conseller d’Ordenació del Territori, Habitatge i Transports té
la paraula per tancar la qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Jo, el primer que voldria fer amb aquest torn de rèplica i per
intentar mantenir el to moderat i educat que tenim fins ara, és
agrair al Grup Parlamentari Popular la seva actitud; agrair-la
perquè, una vegada vostès es netegen de la cosmètica de
sostenibilitat i mediambiental, vostès estan mostrant el seu
vertader programa i la seva vertadera cara, i jo crec que això és
bo per als ciutadans. És bo que els ciutadans sàpiguen que
cada vegada que des del Govern, des de les forces polítiques
progressistes proposam mesures de contenció, de caminar cap
a la sostenibilitat, el Grup Parlamentari Popular, en base a
raonaments sempre econòmics, s’hi oposa sistemàticament;
que el Grup Parlamentari Popular es destapa com a partidari de
no establir cap tipus de limitació al creixement en aquestes Illes,
i això està molt bé, perquè, d’una vegada, els electors i els
ciutadans sabran que en aquesta comunitat autònoma hi ha dos
models i el seu ja no du maquillatge, més urbanitzacions, més
edificació, noves ocupacions del territori, més autopistes,
sincerament els ho he d’agrair. Els ciutadans tendran clar on és
la barrera, on estan uns i on estan uns altres. Gràcies.

(Remor de veus)

Sr. Huguet, la coincidència temporal no constitueix una
relació causa-efecte, mai no ha constituït una relació causa-
efecte el fet que existeixi una coincidència temporal, i això és
d’una elementalitat en el coneixement de la utilització i el
maneig dels instruments estadístics que no vull insistir en
aquest tema. És a dir, vostè estableix relacions causa-efectes a
partir del moment on hi ha una coincidència temporal; bé,
exemples absurds n’està ple, els llibres d’estadística elemental
n’ensenyen molts i crec que val la pena remetre-los-hi i no fer
una exposició des d’aquesta tribuna.

Volia fer una explicació, és a dir, vostè diu: hi ha una
excepció de nominativa, l’excepció de Menorca és certa,
aquesta és nominativa; però el que hem volgut fer amb aquesta
redacció és ni més ni manco explicar perquè es produeix
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l’excepció de Menorca. Per què es produeix l’excepció de
Menorca? Perquè probablement Menorca necessita això,
precisament perquè el seu grau de desenvolupament de l’oferta
turística no és el mateix que la resta d’illes, i per això és crea un
índex objectiu, no una excepció nominativa expressada en els
termes que està expressat a la llei, és bastant senzill, i jo crec
que això fins i tot vostè ho entén perfectament i ho admet, però
no ha pogut evitar sortir aquí a fer-ne la broma.

Una rectificació. Duc notes i afegesc molts afegitons, de
vegades no se nota, però el que li he dit a vostè no ho he llegit.
Jo no he parlat mai de població previsible, si se repassa, i supòs
que tendrà ocasió de fer-ho, el Diari de Sessions, sempre m’he
expressat en termes de capacitat. Per tant, quan vostè surt aquí
a la tribuna i diu que jo estic amenaçant amb una població x,
vostè no diu la veritat, perquè jo he xerrat de la duplicació en
menys de 20 anys de la capacitat de població o un ritme de la
capacitat d’acollida o un ritme d’increment del 3% anual. I això
és una veritat matemàtica, no és ni tan sols una qüestió
d’opinió, a un ritme d’un 3% acumulatiu anual arribam a una
duplicació de la capacitat de població d’aquestes illes en 20
anys, el temps que tenim d’autonomia. És aquesta la
perspectiva que volem? És aquesta la perspectiva que vostès
defensen? Aquesta és la pregunta i a això li hem de donar
resposta.

I jo els rept a vostès que diguin aquí quin instrument posen
vostès sobre la taula per evitar això. Quin instrument posen
vostès per evitar que en un termini de 20 anys, a un ritme del
3%, que podria ser molt més a ritmes superiors i més recalentits
del 5, podríem arribar a duplicar la capacitat de població.

Vostè es demana on anirà la capacitat productiva i la
capacitat de feina de determinades empreses, i jo li diré on és
que volem que vagin, i crec que tots i esper que vostès ho
comparteixin: volem que una bona part de la capacitat
productiva i de feina del nostre sector productiu de la
construcció s’encamini cap a la rehabilitació, s’encamini cap a
les operacions de reconversió, això és el que volem. La resposta
és simple: hem d’incrementar de manera substancial la part del
negoci de les empreses constructores que es dedica a la
rehabilitació, perquè això és bo per a les empreses, perquè això
és bo per a l’especialització laboral, perquè això és bo per al
territori, perquè això és bo per al nostre futur i perquè això és bo
per a la nostra qualitat. I aquesta és la resposta.

Vostè preveu un escenari on aniran de municipi en municipi,
cercant les llicències i els avantatges comparatius, jo li planteig
un escenari on les empreses trobin suficient estímul, i des de
l’administració de la comunitat autònoma també s’estan
establint estímuls, en forma de subvencions i estímuls a la
rehabilitació, perquè sigui aquesta la dedicació preferencial. I
això sí que seria un canvi important qualitatiu a la nostra
economia.

Bé, jo no voldria, bé, dues precisions només, per acabar
aquesta contrarèplica. Diu que la programació de llicències per
part dels municipis és suficient amb la legislació del sòl. Jo no
vull entrar a una discussió jurídica, entre d’altres coses perquè
no som jurista, vostè ho sap, però en qualsevol cas, no és

aquesta l’opinió de determinades instàncies jurídiques que
demanen una habilitació legal perquè es pugui produir la
programació, i aquesta llei l’atorga. Jo insistesc, crec que ni és
el lloc ni és el fòrum per fer una discussió jurídica, en qualsevol
cas no sembla que l’habilitació de la legislació del sòl sigui,
avui per avui, suficient, amb el contingut d’aquesta llei sí que
ho serà.

I una altra precisió, crec que vostè ha comès un error i
segueix cometent un error com una casa quan critica la llei,
quan parla de municipis i no de nuclis. La llei, el projecte de llei
sempre parla de nuclis, no de municipis. I aquesta història de
què a Menorca l’aplicació del 0,3% dóna sis habitatges, és
senzillament falsa; estam parlant, i calcul a ull, a la vista de les...,
entre 100 i 200, no 6. Però en fi, això ja estam acostumats a
aquests errors com una casa que la seva consideració de les
lleis acostumen a fer.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, amb la seva intervenció queda
tancada la qüestió incidental. Obrim ara, grups que vulguin
intervenir amb un torn en contra. El Sr. Buades, en nom del
Grup Mixt, Verds d’Eivissa, té la paraula durant set minuts i
mig.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, a mi el que més me sorprèn de
l’esmena del Partit Popular és que diu que no es correspon el
projecte de llei amb les necessitats reals de la societat de les
Illes Balears, escaridament, i hauríem de començar a discutir-ne
a partir del que ens presenten. No respon a les necessitats reals
de les Illes Balears discutir per què dimonis ocupar cada vegada
amb més ciment el territori no és un problema ecològic? Això és
un problema real de les Illes Balears i el projecte de llei en parla,
més bé o més malament, però en parla. No és un problema de la
societat de les Illes Balears que com més ciment hi posam més
difícil és trobar una casa per a la gent que no en té i que viu
aquí tot l’any? Això és un problema. Com pot ser mai que
tenguem un rècord de construcció i sigui cada vegada més
difícil llogar o comprar una casa aquí, per a la gent que viu aquí,
no la que ha nascut aquí, la que viu aquí? Això són problemes
reals als quals aquesta llei, jo pens que més malament que bé,
però en alguna cosa l’esforç es nota, intenta respondre. En
aquest sentit, l’esmena a la totalitat està desenfocada. Seria
molt millor fer propostes concretes que diguessin com millorar
el balanç ecològic en matèria de construcció aquí, per un costat,
i com rehabilitam territori a fi de valorar el nostre producte
turístic i la nostra qualitat de vida; i seria millor fer propostes
concretes, com a primer partit de l’oposició, o únic en aquests
moments, perquè els ciutadans i ciutadanes que viuen aquí,
hagin nascut on hagin nascut, puguin accedir en condicions
dignes econòmiques a un habitatge de lloguer, sobretot, i de
compra. Però el Partit Popular no proposa res d’això.
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Dit això, convendria repassar de què parla l’economia. Ahir
un mitjà de comunicació deia que l’Institut de Comerç Exterior,
que no controlen Els Verds, deia que l’any passat hi ha hagut
una inversió estrangera a l’arxipèlag de 300 milions d’euros, 314
milions, el 92% dels quals en el sector immobiliari. És a dir,
50.000 milions de pessetes invertits a les Balears, el 92% al
sector immobiliari i al sector turístic només 6 milions d’euros, el
2%. Això vol dir que Balears és vista econòmicament com a un
lloc on fer el botí de guerra a base de posar ciment, perquè ni
tan sols per al sector turístic inverteixen res des de l’estranger,
45 vegades més en ciment inverteixen els estrangers que en el
sector turístic. Sense comentaris, això ha de frenar; això, quan
xerram de Río, hem de parlar d’economia i eficiència ecològica.
Què és això de créixer d’aquesta manera i que d’una manera
absoluta es vagin colAlocant tones i tones de ciment cada
vegada més a un territori tan petit com aquest? Quan la gent
que viu aquí no troba casa i quan el territori, els recursos que
van acompanyats, des del paisatge, residus, aigua, no donen
per a més, per favor, hi ha d’haver una prioritat ecològica, una
prioritat social. I només per això de l’1%, que suposa ralentitzar
una mica, no gaire, però una mica, els creixements que hem
tengut fins i tot en els tres anys magnífics progressistes que
hem tengut des del punt de vista territorial, només per això ja
val la pena inicialment rebutjar la seva esmena a la totalitat i
intentar millorar el projecte de llei perquè serveixi per a alguna
cosa.

Però alerta, quina conferència de Río ens ha dit que el
desenvolupament sostenible significa tenir cada vegada menys
inversió turística aquí i més inversió sostinguda a favor de
posar més ciment? Què és que la construcció s’ha de convertir
en la locomotora, l’única locomotora de les Illes Balears?
L’intelAligent en desenvolupament sostenible és traslladar part
de l’escalfament econòmic de la construcció a sectors vinculats
al desenvolupament ecològic i humà; i això vol dir habitatge
social i vol dir invertir en reparació ecològica en tot el que hem
anat destrossant per no ordenar els nostres recursos en matèria
d’aigua, en matèria de paisatge, en matèria de residus, de
transport colAlectiu, etcètera, aquesta és la qüestió.

Dins aquest context, el que s’hauria de dir en aquest sentit
és que aquest projecte intenta ser una eina, jo crec que, des del
punt de vista d’Els Verds, molt insuficient, i en part mal
plantejada, però també té coses positives, per a, dins un
conjunt d’altres eines, poder anar a la baixa en el sector de la
construcció i redireccionar-la cap a la rehabilitació ecològica i,
sobretot, donant-li prioritat social. En aquesta legislatura no
hem tengut revisió de les DOT, ni n’hi haurà, probablement,
com a màxim, s’aprovarà un PTI i no a l’illa on hi ha més
problemes territorials, probablement no hi haurà aquesta llei
fins i tot; la llei de biodiversitat tal vegada tampoc no existirà;
no hem tocat la fiscalitat sobre el lloguer i la compra, però
almanco alguna coseta hem d’intentar (...) per aquí, i aquesta
coseta ha de ser el nivell absolut de construcció legal possible.
I en això aquesta llei sí que intenta fer alguna cosa.

Però de tota la resta ens en recordam Els Verds, perquè
nosaltres també som d’aquells que vostè deia, el representant
del Partit Popular, que només cridàvem abans de l’any 92; no,
proposàvem moltes coses, no ens feia cas ningú, ja veurà

d’aquí a 10 anys la quantitat de gent que ens farà cas, si vostès
i tot ja parlen de medi ambient, imaginin-se els altres també.
Tornam cap aquí, però només és una eina més, ni la més
important, perquè no hem tocat les seves DOT, no hem tocat
amb els plans territorials encara res, no n’hi ha cap d’aprovat,
no tenim una llei marc de medi ambient, tot això ja ho sabem i no
hem canviat cap tipus de fiscalitat en matèria de lloguer i
compra, però alguna cosa hem de fer i en aquest sentit és vera
que som superpragmàtics, sempre hem dit que som molt
pragmàtics, encara que algú ens titlli de radicals, i en qualsevol
petit avanç sempre estam a favor.

Segona cosa que volem dir: el tema fonamental és el tema
ecològic i el tema social. Aquest 1% no és l’1%, és més; com
vostè diu hi ha moltes excepcions, estam parlant de l’1,2, l’1,3,
i continua essent un ritme de creixement massa elevat. Com ha
dit el conseller, si s’aprovàs la llei probablement en algunes
zones del territori, em puc imaginar Formentera, que és un
terreny fora cap tipus de servitud de moratòries ni coses
d’aquestes, no pot seguir el ritme de creixement que té. A
Eivissa sense comentaris i a municipis com Calvià o Palma i tal
no poden continuar al nivell que estan, i hi ha honorables
candidats que ho saben. Tot això, si realment es vol fer una
intervenció important en matèria de reequilibri ambiental,
s’haurà de tocar. Però en qualsevol cas aquest 1,2, aquest 1,3
ja és bastant més que el que tenim ara.

En segon lloc el tema social. Ja li dic que ens hagués
agradat que el gir social que se’ns ha anunciat i que supòs que
ens continuarà anunciant tocàs aquest tema, perquè el que
quedarà per construir, qui ho podrà construir? Idò és indistint,
fer una segona residència o una primera és igual, amb aquesta
llei, i això és un problema. És més, qui fa habitatge social falsa,
d’aquesta que acabes pagant 17 o 18 milions de pessetes per a
un pis de protecció, d’iniciativa privada, cosa que les persones
pobres d’aquesta terra o les de classes mitjana baixa no poden
pagar, aquesta gent quedarà exonerada de l’1%. A nosaltres Els
Verds ens hagués agradat aquest gir social aquí; encara no hi
és però potser hi serà, serà amb una reforma de llei a la pròxima
legislatura, però que quedi clar que encara que hi hagi pocs
avanços són uns mínims positius i que són manifestament
millorables. La nostra concepció social de les coses vol dir que
aquesta llei també s’hauria d’aprofitar per donar prioritat a
l’habitatge de lloguer i perquè el preu final exonerat d’aquesta
taxa de l’1% de llicències, perdó, de places d’unitats
d’allotjament equivalent, anàs sobretot per a això, per a
habitatges de lloguer i per a gent que no té una primera
residència. Ja ens hagués agradat. Encara no és així però bé,
anam avançant a passa de tortuga i ja és alguna cosa.

En tercer lloc, quin és el problema, el que estam discutint?
Que ningú no té garanties que això es pugui aprovar aquesta
legislatura. Per què? Perquè les persones que han aconseguit
aprovar aquest projecte de llei no han aconseguit que tota la
majoria de govern hi doni suport a dia d’avui, i això és un
problema greu, és vera; no volem acabar la legislatura sense
tenir una llei d’aquestes característiques al nivell que sigui
aprovada. Quan se’ns acusa, a nosaltres, que no som capaços
d’arribar a acords amb ningú i que feim coses molt radicals,
home, nosaltres quan duim coses per aprovar tenim la garantia
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que no ens passaran segons quins problemes. Clar, resulta que
el que se’ns du aquí és una situació de facto després d’haver
aprovat un projecte de llei on nosaltres no estàvem contents
amb la feina, havíem proposat un munt d’alternatives i no es va
tancar la negociació amb nosaltres, malgrat que no hem
presentat esmenes, que és un gest unilateral d’Els Verds, a
veure si coses com biodiversitat van endavant, malgrat això ens
t robam que avui Unió Mallorquina i el PSOE tenen una batalleta
on poden hipotecar el futur d’aquesta llei, i això nosaltres no
volem que passi, volem seriositat en els partits que formen el
nucli dur de la coalició que està governant a Balears, volem
acabar la legislatura amb canvis reals aquí, perquè ja estam farts
de venir amb projectes que acaben en res.

Ja per acabar, perquè supòs que no tenc massa més temps,
creim que valdria la pena fer una reflexió sobre els objectius
d’una llei d’aquestes característiques com a objectius que han
de tendir a ser interconnectables amb un canvi de les DOT, que
també teníem al programa de govern, amb una aprovació de la
llei de biodiversitat o un canvi del model territorial insular  a
través dels PTI. Nosaltres creim que és un error poder acumular
quatre anys, per exemple, de quota, perquè un ajuntament o un
consell distribueixi quotes per a quatre anys. Hi ha molts
d’exemples, d’això, però ara mateix l’ajuntament progressista
d’Eivissa capital, que se li tornen a reservar quasi 900 places
anuals, miri, en 15 dies ha donat llicències i ha ocupat quatre
anys de la seva ordenança de quotes de cop. Si això és alentir
el creixement i ordenar-lo, anam bé. El PP fa igual, ni tan sols fa
quotes i tal; sí, però és que és igual, és a dir, el PP ho fa d’una
manera i segons qui del pacte ho fa d’una altra. Això ho hem
d’ajustar, si tenim un model territorial diferent s’ha de notar, no
es pot ser acumular bosses de llicències i que consells i
ajuntaments les puguin distribuir d’un cop per a quatre anys.
Això creim que és un error estratègic. No hem presentat
esmenes. Una vegada més el nostre pragmatisme i la nostra
lleialtat, que es qüestiona tant, està a la vista, però alguna cosa
s’hauria de bategar en aquest sentit.

El tema de l’habitatge social és molt important. Imagini’s
que l’1% deim que una tercera part o dos terços es dediquen a
primer habitatge prioritzant la rehabilitació d’habitatges
plurifamiliars i habitatges de lloguer. Imagini’s això... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, vagi acabant, per favor.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí. Aleshores hi ha moltes idees aquí a tractar i a Els Verds
ens agradaria en alguna legislatura poder formar part d’una
majoria on es consensuen les coses i on els objectius socials i
ecològics van endavant, que per tant el conjunt del
cimentament de les Balears tendeix a prioritzar la rehabilitació i
la recuperació d’espais més que a l’increment del consum i que,
a més, es veiés que això es fa en favor d’algú. Els progressistes
hem d’estar a favor d’algú, i a favor d’algú vol dir a favor de la
majoria, d’aquells que no poden accedir a un primer habitatge,
i n’hi ha molts i cada vegada més, joves i gent que té contractes
precaris, és a dir, la immensa majoria de la població actualment

té un mercat immobiliari, un mercat d’habitatge on no pot
accedir, i això, aquesta llei molt lleugerament ho toca, el poc que
toca és positiu però li falta molt, falten molts més instruments
connectats i fins i tot és molt millorable durant la seva
tramitació. Per a qualsevol millora ambiental i social estam a la
seva disposició.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, per la seva intervenció en nom
del Grup Mixt, Verds d’Eivissa. Sr. Miquel Nadal, en nom del
Grup Mixt, Unió Mallorquina, té la paraula per set minuts i mig.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Unió
Mallorquina no donarà suport a l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Popular, i no hi donarem suport perquè
pensam que l’esmena presentada pel Grup Popular no és una
iniciativa gens constructiva, no proposa altres alternatives sinó
que suprimeix el text, i en la nostra opinió no aclareix la postura
del Grup Popular sobre la pressió urbanística, la pressió de
construcció que venim suportant en aquestes illes.

I es demanaran: i com és que no donant suport a l’esmena
presenten esmenes parcials? Idò jo vull explicar, sobretot als
senyors del Partit Popular i a la resta de ciutadans que puguin
escoltar, els motius perquè s’han presentat aquestes esmenes.
Aquesta és una llei que no ha seguit la tramitació normal, que
no s’ha arribat durant les negociacions prèvies a la seva
presentació a uns acords i que es va acordar entre el conseller
del Govern i el Grup d’Unió Mallorquina que es presentaria
sense aquest acord i que es presentarien les esmenes durant la
tramitació, i així ho saben tots els grups que formen part
d’aquest govern perquè a les reunions de pacte mai no s’ha
tractat aquesta llei com es fa amb les altres. Però això no ha de
preocupar ningú, perquè això és una normalitat parlamentària.
Això demostra maduresa del sistema i solidesa del pacte: hem
arribat a un acord, tenim marcades quines són les diferències i
mentrestant hi ha un interès perquè es tramiti el més aviat
possible i per no retardar la possibilitat vàrem decidir la
presentació de la llei i autoritzar Unió Mallorquina a presentar
aquestes esmenes.

Unió Mallorquina ha presentat les esmenes amb la intenció
d’arribar a acords en la tramitació i el Sr. Conseller sap quins
són els termes en els quals Unió Mallorquina estaria disposada
a arribar a aquests acords. Sap que encara que no compartim
alguns dels criteris, els acceptam, com pugui el tema dels
habitatges de protecció oficial, el Govern ens va demanar que
els habitatges de protecció oficial havien de ser una excepció,
i per part d’Unió Mallorquina estam disposats a acceptar
aquesta excepció, i pensem que es pot convertir en un colador
perquè tots els habitatges que es facin en aquestes illes
superant fins i tot els tant per cent o les limitacions..., feim una
llei per limitar el creixement i permetrem que un tipus
d’habitatge pugui superar aquest tant per cent, però bé, des
d’Unió Mallorquina ho acceptam. Compartim molts dels criteris
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que presenta el conseller, estam a favor de la rehabilitació, creim
que hem de conservar el territori, creim que el més fonamental
que tenim en aquestes illes és el nostre territori, és de les coses
més importants que tenim, i crec que l’hem de preservar, creim
a Unió Mallorquina. Per això pensam que s’ha de prioritzar la
rehabilitació.

D’on partim?, perquè aquí estam parlant d’una llei que per
ventura els ciutadans no saben com els pot afectar. Nosaltres
tenim unes directrius que ja s’han modificat aquesta legislatura,
que teníem un pacte i que ja les hem modificades, i que hem
decidit no modificar aquesta legislatura una vegada més
aquestes directrius, i aquestes directrius marquen la quantitat
que es podrà construir. Tenim després a cada illa uns plans
territorials que marquen on de l’illa es podrà construir, i el
Govern, vista la pressió de la construcció que hi ha, ens
demana fer una llei per poder temporalitzar, per dir quan, i
nosaltres des d’Unió Mallorquina estam disposats a donar el
suport a aquesta llei sempre que sigui en períodes
suficientment amples i sigui per a tota l’illa.

Quin és l’interès d’Unió Mallorquina en temes urbanístics
i territorials? A Unió Mallorquina creim que s’ha de
racionalitzar, i què s’ha de racionalitzar?, s’ha de racionalitzar
l’ocupació del territori, la gestió del medi ambient i del paisatge,
hem de crear un entorn de qualitat, és un dels principals valors
que tenim i l’hem de mantenir, hem de racionalitzar la utilització
dels recursos, de l’aigua, del sòl, de l’energia elèctrica, del gas,
dels residus; hem de racionalitzar la població, i això implica,
aquest..., el nombre de persones que volem que hi visquin
implica els altres dos, tant els recursos com l’ocupació del
territori. Si no volem que s’ocupi territori indiscriminadament
haurem de limitar el nombre de persones, si no volem que els
recursos que ara tenim se’ns esgotin haurem de limitar el
nombre de persones. Hem de permetre que existeixi
productivitat, hem de permetre que els sectors econòmics
continuïn creixent però a un ritme sostingut, no ha d’anar com
els anys anteriors, que el creixement anava per damunt de les
infraestructures, que les infraestructures que eren necessàries
-escoles, hospitals, carreteres, transport públic...- no arribaven
al mateix temps. Hem de permetre que vagi a un mateix ritme,
hem de crear unes infraestructures almenys al nivell de població
que tenim en aquest moment, i tot això ho hem de fer perquè
hem de mantenir la qualitat de vida dels ciutadans d’aquestes
illes. Creim que és fonamentalment continuar mantenint el nivell
de vida que tenen els ciutadans, i el nivell de vida no només
significa renda per càpita, no només significa econòmic,
significa un paisatge de qualitat, significa uns recursos naturals
de qualitat, significa unes infraestructures de qualitat. Des
d’Unió Mallorquina, des de la gestió en el Consell de Mallorca,
entre altres coses hem apostat per aquest sistema i vàrem
aprovar una moratòria que a Mallorca atura la major part de la
construcció, i mentre aquesta moratòria estigui en vigor no és
necessària una llei que temporalitzi aquest creixement.

De totes maneres Unió Mallorquina té voluntat de consens
i estam disposats a arribar a acords amb aquest govern per dur
endavant, perquè es pugui treure endavant, si és possible,
aquesta llei.

Per part d’Unió Mallorquina no podem donar suport a
l’esmena a la totalitat perquè tenim esmenes parcials
presentades que sí que creim que fan aportacions positives,
que sí creim que milloren el text  del Govern, que s’apropen al
sentiment i a les necessitats que avui en dia es poden notar, es
poden detectar en els ciutadans d’aquestes illes, i volem durant
la tramitació d’aquesta llei discutir amb els altres grups el
contingut d’aquestes esmenes que es presenten per tal
d’arribar a acords, per tal de millorar el text  del Govern.
Recomanam des d’Unió Mallorquina a qui vulgui governar
aquesta illa que faci el mateix que nosaltres.

La nostra societat està cansada de discussions estèrils i
simples guerres dialèctiques. Volem solucions, i Unió
Mallorquina, com sempre, fa aquesta tasca amb voluntat de
servei als ciutadans d’aquestes illes, al nostres empresaris,
empresaris empresaris emprenedors que han fet d’aquesta illa
el nivell que té. Pensem que no estam parlant de la Mallorca
d’ara sinó de la Mallorca dels nostres fills i per a aquesta
Mallorca, la dels nostres fills, la que volem que mantengui el
nivell de vida, la qualitat de vida de què nosaltres hem gaudit
és per allò que no donarem suport a aquesta esmena a la
totalitat presentada pel Grup Popular.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió
Mallorquina. El Sr. Ramon, en nom d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Des d’un punt de vista crític
i també autocrític amb aquesta llei perquè pensam que arriba
una mica tard i que possiblement hauria hagut d’anar més
endavant, però també des d’una posició de solidaritat amb
aquest govern del qual formam part, i que comprenem que al
final el que es pot dur a aquest parlament, el que pot sortir
endavant és el que compta amb el suport majoritari del conjunt
de membres del pacte, venim aquí a oposar-nos a aquesta
esmena de totalitat que presenta una vegada més el Partit
Popular, i com deia abans el conseller és que realment des del
Partit Popular pareix que volen deixar clar, per si hi hagués
algun tipus de dubtes, que qualsevol mesura proteccionista del
territori no els va bé, que la situació, en tot cas, desitjable que
veuen ells serà l’actual sense cap tipus de control perquè
suposen, sense donar alternativa, simplement amb l’esmena de
supressió s’oposen a aquest projecte de llei, i s’ha oposat, jo
crec, si no em falla la memòria, a tots els projectes d’ordenació
i de protecció del territori hi ha hagut i s’han portat a aquest
parlament.

Jo en tot cas voldria dir al principi una qüestió perquè la
intervenció del Sr. Huguet s’ha centrat molt en temes de
Menorca i el Sr. Nadal ha parlat ara, diguem, de la Mallorca que
volem. Aquesta és una llei per a tot el territori de les Illes
Balears, lògicament ha de ser amb determinacions comunes per
a totes les Illes i evidentment la situació concreta de cadascuna
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de les Illes no és exactament la mateixa, però hi ha instruments,
llavors, en mans dels òrgans insulars, dels consells insulars,
també dels ajuntaments, per ajustar-lo, però a nosaltres -qüestió
prèvia- ens pareix molt important que a l’àmbit de tota la
comunitat, a l’àmbit de totes les Illes hi hagi una norma que
estableixi uns mínims.

La defensa que ha fet el Sr. Huguet de la seva esmena a la
totalitat, o el seu atac a aquesta llei, a part d’algunes coses una
mica sorprenents: ha fet la defensa del creixement immoderat i
continuat suportant-se en una sui generis interpretació de la
Conferència de Río i, a més, pret enent que el Sr. Buades
compartia aquesta interpretació; crec que ja ha deixat ben clar
el Sr. Buades que no la compartia. Bé, parlava dels efectes
econòmics desastrosos que podria tenir una limitació del
creixement. Jo crec que el conseller ha contestant bastant, però
ni el creixement immoderat i indefinit del producte interior brut
ens dóna unes garanties de major qualitat de vida, ni hi ha cap
seguretat del fet que, per més que es desitgi, aquest creixement
es produeixi d’una manera lineal. Ans al contrari, el que sabem,
si miram les dues darreres dècades, per exemple, és que després
de moments de grans puntes de construcció hi ha grans
baixades. Per tant, des de plantejaments ja econòmics és lògic,
és interessant tractar d’introduir una mica de racionalitat, de
lògica en el tema de la construcció.

Després, fent una defensa que jo crec que ja ni el més
neoliberal, el més radical d’aquest mercat és capaç de
solucionar tots els problemes i d’autoregular-se i estar en
contra de l’intervencionisme en l’ordenació territorial, jo crec
que qualsevol legislació, qualsevol país, qualsevol lloc on miri
veurà que sí, que totes les administracions volen intervenir per
tractar de regular aquest mercat; aquí pareix que volen el lliure
mercat absolutament i ha dit una sèrie de coses com que no es
diu ni una paraula dels ciutadans. Miri, Sr. Huguet, jo crec que
aquesta llei va en favor dels ciutadans, de la majoria, de la gran
majoria dels ciutadans de les Illes Balears, perquè si
aconseguim aturar o frenar aquesta carrera boja de creixement,
de destrucció de territori, de consum de recursos limitats, i
tenim un territori, un medi ambient, amb unes millors
condicions, aquí hi ha una millora per a la qualitat de vida, ja
dic, de la immensa majoria dels ciutadans però, és més, si tal
com és la intenció de la llei, tal com ha expressat clarament el
conseller, del que es tracta és de procurar reorientar el sector de
la construcció cap a la rehabilitació d’habitatges, cap a la
rehabilitació de barris, d’espais i cap a la construcció
d’habitatges de protecció oficial, crec que la majoria dels
ciutadans de les nostres illes, si aconseguim aquests objectius
estaran d’acord en què són mesures convenients.

En tot cas aquesta llei, ja dic, des de posicions crítiques o,
si volen, autocrítiques, respon al pacte que feim les forces
progressistes pel Govern de les Illes Balears, on des de la
revisió de les Directrius d’Ordenació Territorial per eliminar
excepcions establertes i aturar execució d’urbanitzables no
iniciats, de retornar als consells competències que les DOT els
havien sostret, tot això s’ha avançat, s’habilitaran fórmules per
racionalitzar el ritme de creixement en els àmbits urbans. 

Bé, jo no estaria d’acord més que parcialment amb

l’exposició que feia el Sr. Buades quant al fet que quasi no s’ha
fet res. Des de posicions que pensam que no s’ha fet prou i no
s’ha fet prou aviat, però es fa el que es pot conforme a les
majories que es tenen, des del principi de legislatura la Llei 9/99,
que era una primera modificació d’urgència de les DOT abans
d’una revisió en profunditat com es deia en aquella mateixa
exposició de motius de la Llei 9/99, es produeixen unes
actuacions que fan una protecció real dels ANEI, de tots dels
ANEI, que es declaren inedificables i s’eliminen excepcions a la
parcelAla mínima de 14.000 metres quadrats per construir en sòl
rústic, excepció que a Eivissa i Formentera era la totalitat de les
dues illes. Posteriorment es reforma la LOT i es transfereix
l’ordenació territorial als consells insulars. Aquestes dues lleis,
que en elles mateixes no fan un gran canvi normatiu sobre el
territori, donen la potestat als consells perquè sense tutela del
Govern central comencin a elaborar els plans territorials insulars
i apliquin les moratòries que avui en dia estan en vigor, que són
diferents en cada cas però que, en tot cas, des de la
competència retornada o readquirida dels consells insulars són
mesures també del pacte de progrés, d’alguna manera dels
progressistes, en protecció del territori, en tractar que no
continuï aquesta destrucció organitzada que hi havia fins ara.
Tot això, per cert, amb l’oposició del Grup Parlamentari Popular
o dels grups populars dels consells insulars.

I, bé, a part de la Llei 9/99 i del que han possibilitat la
reforma de la LOT i les transferències d’ordenació territorial, hi
ha més coses, perquè s’han fer proteccions d’espais naturals,
que també el territori també és important, i per citar només les
coses més rellevants el Parc de Llevant a Mallorca i el Parc de
Cala d’Hort a Eivissa. Igualment la protecció, abans que quedàs
anulAlada pel Constitucional la llei estatal, de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera. Tot això són un grup de mesures prou
importants adoptades des del pacte progressista. Ara bé,
queden, entenem, assignatures pendents. Queda la Llei del sòl,
que no s’ha enviat encara a aquest parlament, encara que està
en una situació molt avançada i que era un compromís del
pacte; hi ha la reforma en profunditat de la DOT, que nosaltres
pensàvem que era necessari però evidentment ja no hi ha
possibilitats en aquesta legislatura; o hi ha per exemple les
moratòries de camps de golf, que legalment només s’han
establert per al territori de les Pitiüses.

Per tant, ja dic, per a Esquerra Unida i Ecologista, per al grup
parlamentari, l’esquema correcte hauria estat aprovació d’una
reforma en profunditat de les DOT i una moratòria prèvia
dictada pel Govern de les Illes Balears i, a partir d’aquí, la
redacció dels plans territorials amb un marc normatiu clar i amb
unes potestats per als consells insulars. Però això no ha estat
possible, no ha estat possible perquè senzillament no hi ha
hagut un acord polític suficient i s’han d’administrar els acords
o els desacords polítics per tal d’avançar sempre el màxim.

Per a nosaltres aquest projecte de llei té algunes limitacions,
també consideram que les previsions encara de creixement són
possiblement excessives, ens hauria agradat que aquest 1%
amb possibilitats d’ampliació fos més petit, però en qualsevol
cas és un avanç molt important que de cap de les maneres es
pot infravalorar, i pensam que aquesta necessitat de
programació de llicències, d’establir les populars quotes, és
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necessària perquè els instruments tradicionals d’ordenació
territorial, els sostres de població, els límits de les zones
urbanitzables estava clar que no donaven una resposta a
aquesta situació de creixement desbocat, de puntes on es
construeix d’una manera desmesurada i que efectivament tot
això no serveix perquè baixin els preus, però no han servit mai:
en els moments de major construcció pugen els preus dels
habitatges. Per tant, tornant una mica enrere, el que deia el Sr.
Huguet, que deia alguns dels motius pels quals aquí els preus
siguin més cars, pensau que n’hi ha d’altres absolutament
lligats a l’especulació, però parlava dels costos de la insularitat,
que fa que sigui més car, efectivament, i això no ho arreglarem
amb aquesta llei i no ho arreglarem amb lleis territorials, però tal
vegada aquell famós REB ens podria ajudar una mica a baixar
els costos de la insularitat i els preus per aquí, i perquè una
finançació important dels ajuntaments arriba també per aquesta
via; a vegades també ens hauríem de plantejar-nos altres
models de finançament per als ajuntaments.

Però actuacions molt diverses poden servir perquè sigui
més fàcil i accessible gaudir d’un habitatge per a la major de la
població, i entre aquestes actuacions entenem que el límit d’un
1%, que és un límit molt ample, a l’habitatge lliure, de cap de les
maneres augmenta -és un factor més a tenir a compte- el preu
dels habitatges, i si es fa una política decidida i s’exclouen, com
s’exclouen en aquest projecte de llei, els habitatges de
protecció oficial i la rehabilitació podem aconseguir que al final
sigui més fàcil i més assequible tenir un habitatge en
condicions per al conjunt de la població perquè, ja dic, aquesta
carrera contra rellotge per continuar construint més, ni ara ni
mai, en cap moment no ha servit perquè baixassin els preus.

Per tant, davant del fet que no basta limitar els urbanitzables
o els urbans que es poden desenvolupar, davant del fet que tot
el que hi ha en aquests moments qualificat pels diversos
ajuntaments és absolutament excessiu i amb uns ritmes de
creixement (...) no s’esgotarien en terminis diferents segons els
ajuntaments que poden anar tranquilAlament als 50, 60 anys, és
necessari establir mesures d’aquest tipus que serveixin per
controlar el ritme de la construcció. Avui en dia no basta
controlar l’extensió, les hectàrees, sinó el ritme anual de la
construcció. Aquesta llei és una passa endavant molt important
i evidentment des del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista hi donarem suport, votarem en contra de l’esmena
a la totalitat i lamentarem que una vegada més el Grup
Parlamentari Popular només s’oposi a una mesura de protecció
però no sigui capaç de presentar ni una sola alternativa.

Moltes gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En nom del PSM-Entesa Nacionalista té
la paraula el Sr. Alorda per un temps de 15 minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Huguet, tenim avui, un poc tard, també és cert,
però al nostre parer un d’aquests debats que afecten al futur
del país, i per tant afecten els ciutadans, Sr. Huguet,
evidentment. No debades parlam d’ordenació territorial i tots
som ben conscients que el debat territorial és el que a Mallorca,
especialment en tot el que du associat, o a les Illes Balears, és
el debat clau per definir quin país volem. I tampoc no és que hi
hagi gaire per triar. Jo crec que s’ha desemmascarat quin és el
debat d’avui. Només hi ha dos grans models: continuar com
fins ara o reconduir la situació. Naturalment hi ha una àmplia
gamma de grisos, que hi ha qui domina més uns que els altres,
però les dues posicions es diferencien nítidament, i no ens
enganem, perquè aquest torna a ser el debat d’avui, com ho és
cada vegada que vénen matèries territorials. En cada moment
feim el mutatis mutandis, es fa referència a la fórmula adequada,
en aquest cas les quotes, però al cap i a la fi, si separam el gra
de la palla, són molt clars saber per què, quins són els motius
de demanar torn a favor o de demanar torn en contra. La resta
són vuits i nous, i com que ja fa estona que ens coneixement,
jo crec que no hi ha cap problema en dur les intervencions
escrites, perquè realment gairebé tot el que passa és predible.
Jo que duc poques morcillas no importa ni dur botifarrons,
crec que en realitat es pot encertar, i crec que avui hi tornam a
ser, on aniran els arguments i on aniran cada un dels supòsits
on serem. L’única incògnita és on ens situarem en cada
moment, si es farà més èmfasi en les qüestions formals, en la
conjuntura, o si es dirà honestament, de cara al model territorial
que es confronta un amb l’altre.

Avui jo crec que hem pogut veure una situació en què
bastant honestament, nosaltres ho agraïm, també, com ja s’ha
fet, el Partit Popular parla clarament, i això sempre és d’agrair,
d’un model que té el seu sostre, el seu límit allà on podia arribar
amb les DOT. Ens ha pintat un paisatge bastant dramàtic, un xic
dramàtic si s’aprovava aquesta llei (també és habitual), i
d’instruments, evidentment, cap ni un, com ja s’ha apuntat,
perquè no calen perquè aquesta esmena per ventura no és
constructiva, però sí que és proconstructiva i per tant,
evidentment no calia aturar la dinàmica que en aquest moment
tenim. I tanmateix, avui hi he incidit poc, però ho ha tornat dir
el Sr. Huguet perquè hi coincidim a tots els fòrums, alguna cosa
s’ha de fer, sempre s’acaba dient això mateix. I crec que ho hem
de fer per al bé dels ciutadans Sr. Huguet, per al bé de l’activitat
econòmica i per al bé del turisme. 

Per tant, no es pensi que a tots aquests elements no les
tenim molt presents quan es presenten projectes com aquests.
Precisament l’any que ve farà 40 anys un atsús d’aquest model
que en aquest moment tenim i és aquella Ley de centros
turísticos, de zones i centres d’interès turístic que va aprovar
el fundador del PP, Don Manuel Fraga i que tenia una vocació
de donar moltes facilitats per urbanitzar el litoral i afavorir els
planejaments ultradesenvolupistes i li hem d’admetre que totes
les lleis urbanístiques que hi ha hagut, el que volen és ajudar
als ajuntaments que s’executi el planejament, sempre posen
terminis, sempre sancionen a qui no executa, la seva idea és
sempre créixer, no és que fos una perversió era una necessitat
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del moment. Nosaltres en tenim una altra, fa molts d’anys que
en tenim una altra i recordi que l’Estat va transferir les
competències en matèria d’urbanisme l’any 1979, tenim les
competències d’urbanisme des de l’any 79, l’any 83
competències exclusives a l’Estatut . El model ha tengut
evidentment mesures molt importants, ha tengut tenaces
reivindicacions populars amb modificacions puntuals, però
realment allò que és un canvi de model no s’ha racionalitat, no
s’ha duit en aquesta cambra. El resultat de tot plegat, com es va
dur, després parlarem de les DOT perquè és el més semblant a
això, a part de la fita de la LEN que evidentment anava en la
direcció correcte.

Dels resultats, uns se’n senten orgullosos, molt orgullosos,
d’altres gens. Pensam que si hi hagués una Mallorca, una
Menorca i unes Pitiüses diferents, molt millors, jo no els faré un
repàs nostàlgic de com s’hagués pogut enfocar aquest
creixement i tampoc no els vull avorrir amb xifres perquè al cap
i a la fi tots sabem que totes estan disparades, crec que això tot
ho admet. I certament segurament l’evolució que duen les
coses i és una gran responsabilitat d’aquest Govern canviar-
les, perquè segurament és una de les clarificacions, una cosa
que explica el que va passar a Mallorca l’any 95 i el canvi de
Govern, va ser precisament aquesta major conscienciació cívica
respecte aquest tema i ara explica perquè els consellers seuen
ara, a les butaques blaves, el símbol hagués estat millor si
haguessin estat verdes, però en tot cas explica el motiu de per
què en aquest moment els que seuen en el Govern són els que
són i no són uns altres.

Efectivament varen arribar les DOT, les DOT varen arribar
quan hi havia molt de moviment en el Govern de Mallorca, se’n
recorden. Tots recordam quan vàrem anar a veure els pannells
de la Llonja, aquella diagnosi que parlava de reurbanització,
que parlava de “hongkongnintzació” els pannells, facin
memòria, que parlava de tota Mallorca com a una àrea
metropolitana i que exigia moviments i tots recordam les
rebaixes que entraren aquí quan en Soler “el breu” va ser
substituït per l’actual Ministre de Medi Ambient i ho recordam.
El portaveu del PP ha fet esment que les DOT són el marc per
resoldre aquests problemes territorials, evidentment no ho
podem compartir. Les DOT no permeten nous desplegaments
i encara limiten perquè permeten el 10%, però no admet que ja
partim d’una situació insostenible i nosaltres el que volem és
salvar el present, no només el futur. Per tant, en aquest sentit,
amb aquests grans reptes que tenim plantejats per aturar, la
veritat és que les DOT són insuficients i ja ho sabem que quan
anam en sòls prevists ens estam ficant en un terreny molt
complicat, però com hem dit altres vegades, sempre l’urbanisme
preventiu serà menys barat, menys traumàtic i afectarà menys
a les persones que l’urbanisme quirúrgica que ens veurem
obligats a aplicar tard o d’hora si continuam en aquesta línia.

Afortunadament la modificació de les DOT que vàrem fer en
aquesta legislatura canvia en la bona direcció aquell instrument,
però resulta insuficient com proclamàvem en aquell moment
mateix en què l’aprovarem. I també són ben conscients que
aquesta llei que avui començam a tramitar tampoc no és cap
panacea, de fet no evita els desplegaments urbanístics no
desitjats, que per ventura aquí no s’hi ha fet prou èmfasi i és un

dels elements que al nostre grup més li preocupa. Tanmateix és
cert que no ha estat amb aquest instrument que hem decidit
encomanar la concreció del model, és a cada una de les Illes i
desgraciadament amb les DOT que en aquest moment tenim.
Confiem que els plans territorials tenguin el coratge i tenguin
l’encert de realment tenir l’ambició de canviar el model que
tenim. L’objectiu d’aquesta llei més limitat és un altre, és
ambiciós i important, ho ha explicat el conseller jo crec que no
cal incidir, subscric totes les argumentacions que s’hi han
donat i m’afegesc al “a la fi”, perquè realment està ben clar que
feia mesos, per no dir anys, que estàvem treballant per dur un
text  i per donar una nova passa. Jo els seré franc, per part del
nostre grup, no aquesta, una passa que anés en el sentit
correcte d’aturar i que fos útil per redreçar el model.

Una cosa crec que sí convé tenir molt clara i és que amb el
ritme dels darrers anys, ho apuntava també el conseller, les
limitacions de les DOT no haguessin servit absolutament per
res, no serveixen per res, perquè si seguim així com hem seguit
aquest s darrers anys quan s’acabi el sòl permès no quedarà
més remei que afegir-ne per pura responsabilitat de Govern, per
garantir el dret a l’habitatge a tothom que resideixi a les Illes
Balears. Si la locomotora continua en aquest sentit, qualsevol
frontera que es posi la se’n du per endavant i això és de sentit
comú, no es poden posar fronteres ilAlusòries perquè si el ritme
passa per damunt, el ritme comanda. Per tant, abans si realment
el vols dirigir has de prendre mesures abans que et passi per
damunt. Per cert, aquesta espiral diabòlica, aquest engolidor de
creixement és evident que no podria ser un “lup”infinit, sinó
que té un temps limitat que sense remei aniria cap a la
degradació del nostre atractiu turístic i la qualitat de vida dels
ciutadans. Potser alguns els passa allò que conten de les
granotes, vostè ho sabrà Sr. Huguet, que si les tires dins aigua
que bull, realment boten i es salven, mentre que si l’aigua es va
encalentint progressivament n’hi ha que no se’n temen i
senzillament queden allà fins que després ja no hi són a temps
i queden bullides. N’hi ha que falta molta estona que deim que
l’aigua ja està massa calenta, ja hi ha massa escalfament i creim
que si algú honestament vol mirar tots els indicadors se’n
temerà de la temperatura i ja és ben hora de botar i sortir de
l’olla.

En qualsevol cas també potser que hi hagi gent que sap
perfectament que hi ha massa temperatura, però que al final li és
igual el que passi amb la granota, con tal de treure prou
beneficis i en tot cas que fins i tot, trobaran una altra granota i
una altra olla, no és el nostre cas i no és el cas dels qui estam
implicats amb aquest país, que tenim l’obligació de reaccionar
davant el paisatge de grues que s’ha pintat. I s’ha de fer ja, no
podem seguir dient que no hi ha res a fer o que s’aturarà tot sol
o que ja hi ha prou mesures, quan veim que no ho fa. Cal
prendre mesures per returar el ritme, per fer-lo racional,
sostenible i això arreu, però sobretot allà on s’ha crescut molt
i molt aviat. Les quotes són una mesura que poden resultar
contundents i certament susceptibles de crítiques, se n’han
apuntades avui, però afronta de ple el problema i garanteix
conseqüències. Si no volem un ritme frenètic aturem el ritme,
pot sonar molt simple però és efectiu i en aquest cas ens hi hem
d’afegir, així evitem puntes que no desitja ningú, ni el sector i
els efectes colAlaterals que podia comportar el model que en
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aquest moment tenim. En qualsevol cas jo he de dir que
consider que és incorrecte que no és així i en qualsevol cas
desafortunat parlar de limitacions de persones. Jo em limitaria
a parlar del model i del territori. Ho ha dit també el conseller, hi
ha un temps per a les deliberacions i un altre per a l’acció i en
aquest país sobre aquesta qüestió fa estona que va arribar el
moment d’actuar.

Davant les argumentacions que s’han donat hem de
reconèixer que per al nostre grup, un grup progressista i
d’esquerra, realment és que ens preocupa cert i és important
que no perjudiqui el dret a l’habitatge, aquí hi hem de coincidir.
El dret de tot ciutadà a una residència a uns preus assequibles,
un dret que no hi ha dubte que cada vegada és més mal
d’exercir a les Illes Balears i ens hi hem d’esmerçar. El dret a
l’habitatge evidentment és un dret fonamental de les persones,
jo crec que hi coincidim tots, vull pensar que hi coincidim tots
i per tant, ha de romandre sempre per damunt d’altres
consideracions estratègiques. Tanmateix sabem que el motor
del model són les segones residències i és l’oferta turística i
aquesta és la convé contenir per multituds de raons. Crec que
és un greu error fer un sol paquet de les dues qüestions, crec
que és un greu error i per descomptat nosaltres no ho feim, per
això hem malavejat per dues coses, com també ja s’ha apuntat
per part d’algun intervenint, els habitatges de protecció oficial
no poden estar de cap manera sotmesos a una limitació i per
l’altre establir les zones que són realment més susceptibles
d’aquesta vocació de primeres residències, cosa fa la graella,
evidentment aquest repte qui l’ha de resoldre són els plans
territorials. Tampoc amb tot això no volem garantir que sigui
suficient i per tant, serà necessari que totes les polítiques
d’habitatge s’impliquin i que el Pla territorial hi tengui molt
esment.

Respecte les reflexions als efectes a l’activitat econòmica,
pens que podem convenir que un 1% anual de llicències
respecte a allò que ja hi ha fet peca més per excés que per
defecte i per tant, si supera l’1% realment crec que serà molt
prudent haver-lo posat si segueix la tendència a sobrepassar-lo
i si aquesta tendència no hi fos, bé serà una llei innòcua, no
passa res, serà un tràmit burocràtic que al final i el pitjor dels
casos ens donarà moltíssima d’informació als gestors
territorials i urbanístics. Per tant, bona és. 

Jo no tendré temps d’entrar en el debat de les esmenes
parcials, és evident que hi haurà temps per fer-ho, les del PP
que és avui protagonista de la vetllada no ho paga molt, totes
són de supressió, no s’hi han romput cap os, tot sigui dit, en
coherència que no volen presentar cap alternativa, ho
comprenc. Però realment hem d’apuntar ara que nosaltres també
n’haguéssim presentat d’esmenes, sobretot amb les excepcions
que compartim en part, Sr. Huguet, però no hi estam d’acord.
Evidentment crec que el 0,3 ho té mal calculat i en qualsevol cas
d’altres excepcions no hi estam d’acord. Es va comentar que era
un text de consens, ens ho havíem cregut, així crèiem haver
quedat, veim que n’hi ha que han trobat que no, algú explicarà
qualque dia com ha anat això, però nosaltres no hem presentat
les esmenes des de la convicció que hi havia un acord.

En qualsevol cas felicit el Sr. Conseller per haver duit

aquesta iniciativa aquí, que és allà on s’han de debatre les
coses i no passa res, debatem-les i que tothom doni la cara i
digui que és allò que en pensa, quin ha de ser el futur per al
país. En qualsevol cas vull advertir una cosa, des del nostre
posicionament, crec que és imprescindible que la llei es tramiti
sense dilació i que entri en vigor d’immediat. Estic d’acord amb
el Sr. Huguet en una qüestió, les moratòries no es poden
anunciar i en aquest moment tornam a tenir en tramitació una
qüestió important, com la llei de quotes, no pots tenir-la
aprovada i deixar-la sine die, les coses es fan i després es
regulen, per això es diuen moratòries a els mesures
provisionals. Per altra part també pensam que hem de deixar
anar les mesures provisionals, serveixen per una cosa, per
debatre, per discutir, però allò que volem són solucions
definitives i amb això hi hem de coincidir tots, amb vocació de
definitives, després cada generació i cada color polític les
canviarà si ho considera oportú. Aquest és el debat que hem de
fer també en els plans territorials a cada una de les Illes i
indiscutiblement serà molt enriquidor.

Acab, Sr. President. Només per apuntar que el nostre grup
dóna ple suport a la tramitació d’aquesta llei perquè pensam
que ens ajuda amb el camí de la sostenibilitat, la sostenibilitat
ambiental, però també la de la nostra identitat. Volem ser un
país i no una aturada turística, volem crear una societat
cohesionada i pròspera naturalment, però no enverinada per
l’enlluernament dels guanys especulatius, ni el consum a
qualsevol preu i sense calibrar les conseqüències per a
generacions futures. Una societat de ciutadans en un territori
privilegiat, de civites, clar que sí, de ciutadans com la que
encara tenim, indubtablement encara tenim un territori
impressionant, però també tenim el deure de mantenir-lo i
donar-lo a les noves generacions. No ens conformam en llepar-
nos les nafres i que els poetes i els nostàlgics ens animin
mentre seguim burxant dins la mateixa ferida, en absolut, creim
que som nosaltres que tenim l’obligació de no fer malbé aquest
patrimoni. Mitjançant aquesta llei, Sr. Huguet, crec que
manifestam un compromís fer i és que volem agafar les brides
del nostre futur, és el poble i no el mercat, Sr. Huguet, qui té la
titularitat de la sobirania.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Socialista té la paraula
el Sr. Cànoves per un temps de 15 minuts.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Davant la petició del Grup Popular de devolució del projecte de
llei de regulació del creixement, la posició del Grup Socialista no
és altra que insistir, un cop més, en la necessitat d’introduir
dins les estructures normatives de l’ordenació del nostre
territori aquest nou element innovador, però a la vegada
imprescindible, aquest nou factor que més que un nou
instrument esdevé peça clau per a nosaltres de la sostenibilitat
del sistema. Es tracta de garantir, com diu la mateixa exposició
de motius, la viabilitat futura del territori i les activitats
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humanes que aquest suporta. Diria més, amb un llenguatge
econòmic el que està en joc és la defensa de les inversions
fetes fins ara, en cas contrari anam abocats a rebentar el mercat,
la destrucció del model productiu que ens ha permès un major
benestar i majors quotes de qualitat. Tan perniciós és un
refredament de l’economia com l’encalentiment que hem patit
els darrers anys, en concret des de l’any 1997. 

El creixement dels darrers 5 anys, provocat per factors
exògens, però sense menysprear alguns d’endògens,
concretament m’estic referint a decisions polítiques imprudents
com és ara la publicitat institucional de vendre aquestes Illes
com a segona residència per a ciutadans centreuropeus, o com
a estratègia de qualitat, l’inexplicable injecció de fons públics
en un cicle econòmic favorable, amb fins clarament electorals
com el Pla Mirall, tot plegat condueix a una situació
d’insostenibilitat ambiental i social que avui després de l’inici
del redreçament per part d’aquest Govern encara patim. En
efecte les taxes de creixement anual a les Illes els darrers 10
anys, des del 92 fins al 2001, un 1,8% de mitjana, això que els
cinc primers anys, com vostè sap bé, varen ser anys d’una greu
crisi i així i tot el creixement mitjà va superior a l’1%. I els darrers
cinc anys, del 97 al 2001, amb una mitjana de creixement del
2,5%, com vostè perfectament ha recordat. Són dades aquestes
prou alarmants si les projectam a 25 anys, amb un creixement
mitjà del 2% la població relativa, és a dir, la densitat de població
es quadruplica, de 150 habitants per quilòmetre quadrat passam
a 600 habitants per quilòmetre quadrat l’any 2027. No ens
preocupa la capacit at que permeten les DOT i els estudis de sòl
vacant, ens preocupa les taxes de creixement, això és allò que
realment preocupa.

Vostè mateix, Sr. Huguet, em va dir des d’aquesta tribuna,
crec que a principis d’enguany i amb una certa ironia, que cada
cop que anava a Barcelona no es sentia gens aclaparat, es
sentia còmode. Bé, idò si aquest és el paisatge d’un futur
immediat que desitja per a aquestes Illes, no deixa de ser una
opció política, no deixa de ser un model de desenvolupament.
Evidentment no és el nostre model, som una societat que vivim
bàsicament d’un factor paisatgístic, d’un factor mediambiental
i no sentir-se aclaparat dins una densitat tan alta de 400, 500
habitants quilòmetre quadrat, és una opció, però no és la
nostra. Aquest ritme de creixement suposa de forma notòria una
càrrega insuportable per al nostre territori, un territori a més
illenc, feble, escàs, amb el conseqüent deteriorament
mediambiental, disminució de la qualitat de vida i el més que
probable colAlapse econòmic, d’infraestructures i de béns
turístics que ja hem vist un poc aquests anys passats. És allò
que denominam sovint morir d’èxit. 

La veritat és que algú podrà raonar, argumentar i treure
factors conjunturals com poden ser que l’economia està en un
punt d’inflexió i concretament en aquest any actual el 2002,
però com molt bé ha dit el conseller, aquesta llei no intenta
arreglar un tema conjuntural, sinó un tema estructural. Ara bé,
tampoc no ens enganem, les dades conjunturals del 2002
d’enguany tampoc no són gens favorables com per no
intervenir en la regulació d’aquest creixement. Es diu que la
demana de segones residències ha minvat molt i per tant, el
sector de la construcció pot perillar, en canvi la formalització de

crèdits amb garantia hipotecària segueix incrementant-se a les
Illes Balears, a pesar d’aquest refredament de l’economia. Una
altra dada és que la recessió no frena els ingressos provinents
de la fiscalitat sobre habitatge, els projectes visats enguany
suposen en comparació a les dades de l’any passat en el mateix
període una minva només del 6%, i això que l’any passat va ser
un any extraordinari pel que fa a visats d’habitatges de
construcció. Un altre indicador, ja l’ha esmentat el conseller
quan ha intervengut, és la pressió que consisteix en el fet prou
conegut que la forta pèrdua d’estalvis invertits en valors
bursàtils, estam assistint ara a allò que se’n diu “setembre
negre”, està fugint i es refugia en el sector immobiliari, amb una
bombolla especulativa. Un vertader motor econòmic de la
política del Governs Aznar, és a dir, el sector immobiliari està
salvant el Producte Interior Brut de l’economia espanyola, no
com d’altres economies d’altres països europeus que allò que
les salva són els sectors productius i els sectors de recerca i
desenvolupament. Aquí a Espanya i per tant, encara segueix
sent perillós, el sector immobiliari és un sector que en aquests
moments està rebent fortes injeccions de capital i això ens ha de
preocupar.

Tot plegat per tant, són mesures de contenció del
creixement que contenen les Directrius i fan que aquestes
resultin insuficients, les mesures de contenció de les Directrius
no són suficients. No és suficient regular el creixement del sòl,
no és suficient, vostè ha esmentat tot un seguit de mecanismes
que contenen les DOT, però vostè sap que realment aquests
mecanismes no són suficients. És imprescindible, nosaltres
n’estam convençuts, que després de conèixer els estudis de sòl
vacant, s’ha de frenar a més el ritme de creixement, compassar-
lo al ritme de les infraestructures i dels serveis, però sobretot i
primer de tot, compassar-lo als recursos disponibles. Per tant,
és inevitable introduir el factor temps, no és pot consumir en
pocs anys el sòl que permeten les Directrius i el sòl vacant. En
definitiva caminar cap a un model sostenible, que les Illes que
gaudim avui puguin ser també gaudides pels néts dels nostres
néts i no confiar en el mercat, els mecanismes invisibles que
mouen el mercat, com he dit abans, un mercat que avui per avui
està redreçant el capital, com tots vostès saben és poruc,
directament cap al sector immobiliari amb l’objectiu de treure
beneficis a mig i llarg termini. 

Per tant, en absoluta diferència amb l’estat conjuntural de
la demanda, indiferentment de quina sigui la demanda. S’ha de
redreçar aquest mercat cap a la rehabilitació, la reconversió, cap
a la consecució de l’imperatiu constitucional de permetre exercir
el dret a un habitatge digne i adequat i no confondre això en
inundar el mercat d’habitatges, com fan els Governs Aznar. El
Govern de n’Aznar el que fa és inundar el mercat d’habitatges
i aquest no és el mandat constitucional. Afavorir polítiques que
ajudin a redimensionar el sector de la construcció dins un marc
de producció sostenible, com ha dit el conseller dins un marc
d’economia madura. Un sistema productiu que no posi l’accent
en el creixement numèric dels habitatges, sinó en mobilitzar el
parc existent, en molts de casos deshabitat. És necessari per
tant, frenar el ritme i per això és bàsica la introducció d’aquesta
regulació temporal d’aquest creixement. 

És diu però per denigrar aquest projecte, avui mateix ho he
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sentit per la ràdio, que no compta amb el suport de tots els
grups que donen suport al Govern, que hi ha desacord, que
manca consens, que no té darrera una majoria parlamentària.
Però alerta, encara així i tot hi ha una gran diferència entre tots
els grups que donam suport al Govern i vostès, els senyors del
Grup Popular. Mentre nosaltres debatem i discutim la manera de
frenar aquest creixement, vostès no volen res, no volen llei.
Mentre nosaltres veim la necessitat d’introduir aquest factor
temps, vostès creuen que els mecanismes existents són
suficients, esper de bades naturalment, la seva coherència la
duguin fins el darrer extrem i votin en contra de segons quines
esmenes parcials constructives, de contingut que s’han
presentat. Sabem que faran tot el contrari, si tenen l’oportunitat,
perquè la seva coherència en temes d’ordenació territorial,
temes de protecció del nostre territori sempre ha estat
oportunista, feble, desproveïda de model, sense la més mínima
credibilitat social per afrontar reptes seriosos que té plantejat
la nostra societat. Com no sigui, això sí, la credibilitat de part
d’interessos concrets i que vostès desinteressadament sempre
defensen.

En definitiva i per ser breu, per no cansar la cansada atenció
de vostès, votin senyors del Grup Popular per enèsima vegada
en contra de protegir el territori, votin en contra per enèsima
vegada, de fet això ja no és notícia en aquesta terra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet per un temps de 5 minuts. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré seré breu i alliberar
d’aquesta pena als cansats diputades i diputats. Sr. Cànoves,
jo he de lamentar les frases demagògiques que ha apuntat per
acabar el seu discurs, vostè ho sap a més que ha fet demagògia
injusta i inútil. Vostè sap que en aquesta comunitat en matèria
de medi ambient, sanejament, de residus, estalvi d’aigua,
matèria de territori, qui s’han pres les decisions de protecció,
delimitació, prohibició sempre hi ha hagut els vots del Partit
Popular. S’ha de demanar què passaria en temes de depuració,
temes de proveïment, temes de limitació d’espais que no es
poden construir a la costa, o en temes d’espais naturals, sense
el vot i sense la decisió política del Partit Popular, serien com
són les Illes?

És d’agrair que en un debat com aquest tothom posi els
seus models sincerament damunt la taula i és d’esperar que no
per açò s’hagi d’acudir a la demagògia per intentar desqualificar
l’adversari. Jo esper que tengui oportunitat en una altra ocasió
de rectificar les seves darreres paraules, són injustes i afecten
a allò que representa el Partit Popular de la població de les Illes
Balears. Si vostès venguessin aquí i diguessin miri, els solars
dels nostres votants, les parcelAles edificables de tots els del
PSOE i de tots els del PSM aquestes les retiram del mercat,
escolti enhorabona, alliberam aquesta comunitat del desastre,
però és que vostès aquí brinden limitant quotes, els drets

d’edificar els ciutadans i ningú dels que hi ha aquí ha defensar
aquests ciutadans, ningú. Per què es tracta de manera diferent
a ciutadans que tenen drets idèntics? Per què fan falta les
quotes? Ho han justificat? No, no ho han justificat. Què hem
defensat nosaltres, quina és l’alternativa? Escolti, si vostès
vénen aquí i diuen el 10% de les DOT no, res, 5 anys sense
incrementar nou ús del territori, jo m’ho creuré allò que diu el
conseller que van cap a la rehabilitació i la reutilització, però
escolti vostè sap que té 1.600 habitatges de protecció oficial en
els plans que els pot fer fora i que no entren en les quotes,
1.260 multipliqui per 3. 

Nosaltres volem que els instruments municipals programin,
que els PTI els digui a aquest territori un 10% és el màxim, si
vostès diuen el 2% és allò que pots utilitzar, que programin,
que planifiquin, que el que vagi a comprar sàpiga quan podrà
edificar, és açò el que demanam. Allò que és injust de les
quotes és que vostès diguin aquesta, aquesta i aquesta
parcelAla els toca quota, açò és el que fan, aquestes són les
quotes, els consells diran on, els ajuntaments diran quan, açò
què és? I a més poden donar totes les llicències de 4 anys dins
el primer any, l’any que ve hi ha eleccions, posam en activitat
aquesta llei i podem tenir un batle o un consell insular o el que
sigui, que reparteixi les quotes, abans d’anar-se’n després de
les eleccions, açò ho permet aquesta llei. És absurd.

El mercat, he escoltat el Sr. Alorda que el mercat no..., jo em
pensava que estàvem dins una economia de mercat, dins un
estat de dret basat en l’economia de mercat, jo em pensava que
vivia a Espanya. Idò no, el mercat no regula els preus, és
estrany que no tenguem els sistemes socialistes que tenien a
Rússia o que tenen a Cuba per tot, magnífic, escolti viuen com
a senyors. Per l’amor de Déu els disbarats que s’han arribat a
sentir. 

El 0,3%, escolti el 0,3% diu aquí que es pot pujar el límit de
l’article 2 fins a un 0,2%, límit de l’article 2 un 1,1% de les places
d’allotjament. A Menorca n’hi ha 191.000, l’1,1 no arriba a 2000,
un 0,3% que és un 3 per 1.000 són 6. Jo estic segur que ho
rectificaran si realment volen que... Per l’amor de Déu. Jo estic
sincerament espantat que vostès no entenguin que les quotes
l’única cosa que fan és crear primer desequilibris en el sector
des del punt de vista de funcionament econòmic, que el mercat
tendrà més dificultats per reconduir. Segon, injustícies, crea
situacions d’aplicació i d’exercici dels drets dels ciutadans que
els tenen iguals d’una manera diferenciada i crea dificultats a la
societat. Els que patiran seran les empreses més dèbils del
sector de la construcció, els que se n’aniran sense ocupació
seran aquells ciutadans que aniran al carrer perquè no hi haurà
feina.

Vull recordar només dues coses més: una, Sr. Quetglas, Sr.
Alorda, perdó, que m’ha agradat el que vostè ha defensat dient
que estaven, -com ho ha dit?-, allò de conjuntar turisme de
primera i segona residència, ben dit, no és el mateix ni té res a
veure ni amb la demanda; ni els elements que incideixen sobre
cadascuna de les demandes d’aquests sectors. Miri, el que sí
li vull dir és que el que vostè ha dit no coincideix amb el que diu
el seu company de partit. I Sr. Quetglas, també per a vostè, el
seu company de govern diu que el que han de reduir, vostè ha
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dit han de reconduir cap al sector de rehabilitació, és a dir, com
si totes les empreses i tots els ocupats en la construcció i els
sectors anassin a aquest; no, el que diu el Sr. Sampol és reduir
la creació d’ocupació en el sector de la construcció i a la
indústria turística, reduir activitat, reduir ocupació.

Per l’amor de Déu, es posin d’acord! I per cert ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, me deixi, Sr. President, llegir el darrer paràgraf del
títol del programa del pacte, regeneració democràtica i impuls
autonòmic, per recordar-lo a algun dels intervinents, perquè
sembla que no ho tenguin, el darrer paràgraf del primer punt
diu: “Els partits signants d’aquest pacte es comprometen a
qualsevol iniciativa parlamentària que afecti la governabilitat i
el desenvolupament de l’acordat en aquest pacte, no inclòs el
present document, que es consensuï prèviament entre tots ells,
en el cas contrari que no existeixi aquest consens, aquesta
iniciativa serà retirada”.

No importa que me votin a favor de la meva esmena a la
totalitat, basta que compleixin el seu pacte.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir en torn de
contrarèplica? Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula en torn de contrarèplica.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I molt breu, només per dues
qüestions en què segueix insistint el Sr. Huguet. Diu: es tracta
de manera diferent els ciutadans que tenen els mateixos drets.
No senyor, no es tracta de manera diferent, són normes
objectives que afecten igualment a uns i altres ciutadans, no hi
ha cap ciutadà d’aquestes illes que tengui un dret indefinit a
edificar com i quan vulgui. El dret edificatori ha estat regulat
sempre, sempre hi ha normes i el ciutadà que vulgui edificar
s’ha d’adaptar a aquestes normes. Aquesta és una altra norma
objectiva que no discrimina absolutament ningú. Per tant,
utilitzin els arguments que vulguin, però no utilitzin falsos com
aquest.

Altra qüestió, el mercat. Miri, vostè, de veres creu que el
mercat, sense més, regula tot el tema de la construcció, de veres
s’ho creu? Idò jo no sé què feien vostès, per què regulaven
abans? Per què regulen als ajuntaments? Aquí es tracta de fer
una regulació diferent, no es tracta d’un intervencionisme
soviètic que vol vostè; no, regulaven vostès i regula aquest

govern, regula d’una manera diferent i amb uns objectius i un
model territorial diferent. Però no és que vostès no regulassin
i que ara hi hagi un intervencionisme que abans no hi havia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Sr. Alorda, en nom del
Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula en torn de
contrarèplica.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, ens confirmam en els
models, perquè veure el cofoisme amb com veu el Sr. Huguet
totes les regulacions territorials que s’han fet, com a mínim des
del 79 o del 83 els governs d’Aliança Popular, la veritat és que
confirmam que si se’n sent cofoi, vol dir que teníem un altre
model, senzillament, legítim. En democràcia, perquè li explic on
estam, estam en democràcia, i vostè, tal vegada i jo, discutirem
quin és el demos que ha de tenir el cratos, podríem discutir quin
és el poble que ha d’exercir el poder, però tots dos coincidirem
en què som demòcrates; i demòcrates vol dir regular pel poder
del poble d’entrada el mercat, clar que sí, d’entrada el mercat. O
és que a vostè li preocupa regular el mercat? Com s’ha dit, el
dret a edificar sempre, bé, de dret civil, és que és de dret romà,
s’edificarà d’acord amb el que digui la llei, bé, és que és una
cosa de sempre, fins i tot en dret quiritari, el que hi ha és el dret
a l’habitatge, que n’hem parlat, aquest és constitucional, aquest
és a la Constitució, el d’edificar no hi és, que és un dret que ve
de la llei, però el dret sí que hi és el dret a l’habitatge, i el dret al
medi ambient. El dret al medi ambient, el dret a la racionalitat no
importa ho posi perquè se suposa que tots el defensarem sense
que ho hagi de dir.

Per tant, aquest posar el dret a edificar per damunt tots els
altres drets sembla bastant d’un fanatisme constructor que es
contradiu amb el mateix que vostè deia, que s’han pres normes,
nosaltres trobam insuficients, però s’han pres normes de
protecció de territori. I les normes de protecció de territori
sempre, per definició, afecten el dret d’edificar, si no, no se n’ha
pres cap ni una, Sr. Huguet. Per tant, realment és complicat
debatre amb vostè si es contradiu tan flagrantment.

En qualsevol cas, sí que li podem dir que vostè manté que
l’únic tema és que el 10% de creixement és l’únic que s’ha de
regular. I nosaltres insistim, o el 10 o el 5, en comptes de posar
el 10 posem el 2; i jo li dic que amb el 0, amb el 0 el creixement
és excessiu, el ritme de creixement amb el 0 és excessiu. Perquè
el que estam dient, tots els números que vostè ha mostrat, les
columnetes que vostè ha mostrat és amb 0 d’afegit DOT;
qualcun deu haver posat el seu 2%, el seu 3%, pocs, pocs, les
xifres que vostè ens ha donat és preocupació que nosaltres
tenim és en 0 de creixement DOT, ni 1, ni DOT, Sr. Huguet, amb
0 de creixement DOT, només amb el que hi havia pre-DOT. Per
tant, crec que no veim el problema igual i creim que s’hi hauria
d’atacar.
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Jo insistesc en la nostra premissa, efectivament, primera
residència diferent de segona residència a turisme. El que passa
és que efectivament hi ha una diferència, una dificultat a
distingir-les, s’ha fet aquesta aproximació, jo crec, confiï que els
plans territorials també hi entrin; les polítiques d’habitatge
també hi han d’entrar, però és cert que una casa és una casa i
que els distints mercats s’estan infiltrant absolutament dins els
mateixos productes. Per tant, això és complicat de regular.

Per tant, amb això crec que queda contestada aquesta
rèplica que ens ha fet. I senzillament només fer-li veure que crec
que és que no ha entès gens al Vicepresident i les seves
declaracions, a partir d’aquí qui mal entén mal respon, però crec
que les declaracions de Pere Sampol han estat carregades de
moderació i de seny en la mateixa línia que hem defensat aquí
i que duim durant molts d’anys, i per tant, de vegades una mala
interpretació o una mala comprensió d’allò que es diu llavors es
contraargumenta. Crec que si contraargumentàs al contingut
del que s’ha dit, jo li contestaria políticament, però crec que
senzillament és que ha fuit l’ull d’estudi respecte del que
realment s’ha plantejat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. I el Sr. Salvador Cànoves, en nom del Grup
Socialista, té la paraula per tancar el debat.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Molt breument, Sr. President, moltes gràcies, senyores i
senyors diputats. A vostè no li agradat, vostè ha dit que no li
han agradat les darreres frases i m’ha demanat que les retiràs
perquè, segons vostè, he estat demagògic. Jo crec que el que
he estat és breu, he estat breu, no li he enumerat tots els
perquès que vostès no tenen model, no han tengut model,
tenen un model oportunista i tenen una falta de coherència en
la protecció d’aquest territori. Si vol les hi enumer, no faig
demagògia, perquè els urbanitzables a balquena durant 16 anys
són seus; les infraestructures congestionades són seves. En
podem anomenar més, el model turístic basat en segones
residències que ha encarit el preu dels habitatges és un model
seu, no és un model nostre; l’ús i abús d’instalAlacions i de
serveis en sòl rústic; la depredació del sòl rústic; la destrucció
de la costa i zones d’interès paisatgístic; la defensa
d’interessos privats per damunt d’interessos generals i sempre
tenir la fita que cada any havia de ser un rècord en funció del
passat, d’ocupació, sempre havien d’anar a més. Això ens ha
duit al colAlapse, vostès no tenen model ni l’han tengut mai i
sempre vostès han estat en contra de la protecció d’aquest
territori.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, per la seva intervenció. El
debat està substanciat i les senyores i senyors diputats poden

procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 25; vots en contra,
29. En conseqüència, queda rebutjada l’esmena de totalitat amb
devolució al Govern, presentada pel Grup Parlamentari Popular
respecte de la Llei reguladora del creixement urbanístic a les
Illes Balears.

Amb això, senyores i senyors, s’ha acabat l’ordre del dia, i
s’aixeca la sessió.
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