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1.- INTERPEL.LACIÓ R.G.E. núm. 191/90 PRESEN
TADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 1 
RELATIVA A LA RELACIÓ EXISTENT ENTRE LES 
DECISIONS DEL CONSELL DE GOVERN RELATI
VES A DESQUALIFICACIONS URBANISTIQUES A 
FELANITX 1 ADQUISICIÓ DE TERRENYS A ALT 
PREU A CALA MONDRAGÓ I LES GESTIONS PRO
FESSIONALS PRIV ADES DEL CONSELLER ADJUNT 
A LA PRESIDENCIA COM A REPRESENTANT 1 AS
SESSOR DELS RESPECTIUS PROPIETARIS. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comen~m aquesta Sessió Plenl\ria Extraordinl\ria a la 
qual se'Is ha convocat, segons l'Or:dre del Dia d'avui, que 
consta de dos punts, el primer dels quals és la InterpeLlació 
núm. 191/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a la relació existent entre les decisions dels 
Consell de Govem relatives a desqualificacions urbanlsti
ques a Felanitx i adquisició de terrenys a alt preu a Cala 
Mondragó i les gestions professionaIs privades del Conse
ller Adjunt a la Presidéncia com a representant i assessor 
deIs respectius propietaris. 

Per fer aquesta interpeLlació i per part del Grup inter
peLlant, té la paraula el Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President... 

EL SR PRESIDENT: 

Perqué quedi clar en tots els seus termes, es procedirl\ 
a donar lectura a la Interpel.lació per part del Sr Secretari 
Primer de la Cambra. 

ELSRSECRETARIPR~R: 

"El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel.la el 
Govem sobre la relació existent entre les decisions del 
Consell de Govem relatives a desqualificacions urbanlsti
ques a Felanitx i adquisicions de terrenys a alt preu a Cala 
Mondragó, Santanyf, i les gestions professionals privades 
del Conseller de la Presidéncia Sr Francesc Gilet com a re
presentant i assessor dels respectius propietaris". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Diputat. 

EL SR ALFONSO 1 VilLANUEVA: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Ningú no dubta que temes d'aquesta classe no són 
agradables per a ningú i és obvi que les interpel.lacions cer
quen sempre l'aclariment o la responsabilitat personal o 
poHtica d'un Govem, dtun Conseller, etc. 

AOO, la interpel.lació que avui ens ocupa no és només 
un requisitoria a un Conseller per unes actuacions més o 
menys discutibles tant des de l'optica política com des de 
l'ética professional, sinó~ i crec que és molt més important, 
la responsabilitt poHtica d'un Govem i del seu President 
que ha mantengut un grau ' tan gros d'ambigüitat dins el 
funcionament d'aquest Govem, que ha permés que passas
sin els fets que avui ens ocupen. 

Crec que perqué els temes quedin clars hem de fer un 
relat, encara que sigui breu, d'aquests fets. En primer lloc, 
l'Ajuntament de Felanitx aprova dos projectes d'urbanitza
ció, s'Algar i Es Camp Roig, dins la zona que tothom co
neix de Portocolom, mitjan~nt una al.legació formulada a 
les normes subsidiáries. El Consell de Govem de la Comu
nitat Autonoma aprova aquestes normes subsidil\ries. Crec 
que hauríem de destacar la historia d'aquesta urbanització: 
Pel maig de l'any 88, l'Ajuntament sol.licita la suspensió de 
planejament i que dins aquesta suspensió s'incloguin els 
poHgons 15, 16, 24, 25, 26 i una part del 27. Per l'octubre 
del mateix any, el Consell de Govern aanda incloure 
aquests polfgons dins la suspensió i es disposa a redactar 
les normes subsidil\ries i per aixo sol.licita l'opinió de l' A
juntament per a aquestes normes subsidiaries. 

Si l'acord de suspensió s'havia subscrit a Felanitx per 
unanimitat de tots els grups poHtics, en canvi la ,contestació 

- a aquest requeriq¡ent del Govem suposa un canvi complet 
de criteri de la majoria municipal, en aquest cas el PP, que 
decideix sol.licitar que es considerin urbanitzables els poH
gons 15 i 16 i, es diu també, que sobre els 24, 25 i 26 s'hagi 
arribat a un acord de compensació del 70% en zones ver
des. Hem de recordar que aquest 70% és una zona de servi
tut pública. 

Més tard i amb al.lgacions, la societat Inversiones del 
Este sol.licita que els poHgonos 27 i 28 siguin declarats ur
banitzables. Dia 29 de setembre, el PIe ho aprova aoo. El Sr 
Gilet, Conselle{ A~junt a Presidencia, és assessor jurídic de 
l'empresa promotora Inversiones del Este. Ningú no ha ava
luat aquest negoci urbanlstic, pero no hi ha cap dubte que 
aquesta autorització podria suposar, calculant a meitat del 
preu que aquesta Comunitat Autónoma hem pagat per Ca
la Mondragó, un negoci de 3.000 milions de pessetes, 6.000 
milions si ajuslélssim al preu normal, segons ens digueren fa 
dies, de la compra de Cala Mondragó. 

El segon tem~ és que a Santanyf és autoritzada o s'au
toritza la urbanització de Cala Barques. Al Pla Parcial es 
permeten 75 habitants per . heclarea, la qual cosa suposa 
globalment 616 places per a la urbanització. La construcció 
real ha estat de 1.738 places, Turisme ha autoritzat 1506 
places i voldria fer una relació de dates: pel mar~ del 1988 
la societat sol.licita a Turisme l'autorització per a aquestes 
1500 i busques de places; dia 8 de maig el Conseller Adjunt 
a Presid~ncia es nomenat secretari del Consell d' Adminis
tració, dia 15 del mateix mes la Conselleria de Turisme 
concedeix una llicéncia a la societat Cala Barca S.A d'a
quest número de places que triplica la quantitat autoritza
da en el pla ... 
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Val la pena ressaltar un altre aspecte: Que l'Ajunta
ment que havia rebut un polígon com a compensació per 
l'urbanització el ven a la urbanitzadora, el treu a 5.000 pts 
metre quadrat, exactament la meitat del que el Govern ha 
pagat i ha aprovat aquest Parlament, amb eIs nos tres vots 
en contra, per a la compra de Cala Mondragó. Ve al cas 
perqué les dues cales són pnkticament una vara l'altra i no 
hi ha cap dubte, i aixo no crec que es pugui imputar a nin
gú, pero és aixf, que Cala Barca Trencada obté un magnífic 
benefici de localització des del moment que Cala Mondra
gó és un parc natural o és un terreny público El Sr Gilet és 
seeretari ... del Consell d'Administració de Cala Barca S.A 

EIs fets que hem contat aquí no només són inqüestio
nables, sinó que són acceptats per tots i és a partir d'aquí 
que ens hem de plan tejar la possible responsabilitat políti
ca que pugui tenir el Conseller i que pugui tenir el Govern. 
Ara entrarem en el tema, pero cree que per acabar de do
nar les darreres pinzellades a aquest quadre hem de repro
duir les manifestacions textuals, aquí no inventam res, so
bre aquest tema que ha fet el Sr Gilet. 

"Professionalment - deia el Sr Gilet - i en pres~ncia de 
tots, inclos el secretari del Consistori, vaig fer tot el possi
ble perqué s'incloguessin les propostes de la promotora". 
"Només he intervengut en defensa deIs interessos del meu 
client". " Del Consell de Govern, he hagut de sortir una ve
gada". "Quan es tractava d'aquest tema - es referia al tema 
de S'Algar - no hi vafg assistir perque er.a a'Madrid". "La in
compatibilitat Nica és personal, pero eIs 'altres no la poden 
jutjar". 

Jo cree que amb aixo el quadre és acabat, no crec que 
hi hagi cap ombra, no ens hem inventat res, les actuacions 
sÓn conegudes i públiques, crec que podriem acabar aqul i 
que vostes, senyors del Govern, i vostes, Srs Diputats, jut
jassin. 

De totes maneres hem de fer un parell de preguntes. 
La primera és: Existeix incompatibiliat legal o política en 
les actuacions del Conseller? Existeix una responsabilitat 
poHtica greu en el Gover~ per la seva reiterada negativa a 
regular legalment de forma clara les incompatibilitats deis 
alts carrees? 

Srs Diputats, la resposta no pot ser més que sí, la res
posta és clarament afirmativa. El Govern té una greu res
ponsabilitat, al nostre entendre existeix una incompatibili
tat del Conseller. El Conseller ha fet íís d'aquesta falta de 
voluntat política del Govern del Sr Cafiellas per regular al 
tema de les incompatibilitats, de regular-lo d'una tal mane
ra que no quedas el més mínim dubte sobre el que és in
compatible o no, d'una manera que no quedas cap tipus 
d'escletxa per la qual poguessin passar actuacions de car
rees públies exeeutius que beneficiassin interessos privats. 

Nosaltres hem dit que creim que hi ha una incompati
bibilitat jurídica del Conseller i ho volem justificar. El Con
seller és un Conseller del Govern, és Secretari del Consell 
de Govern i és advocat. Com a membre del Consell de Go
vern, no podia actuar en cap deis dos casos exposats. Per 
qu~? Encara que no hi hagi una llei d'incompatibilitats, si 

la Llei de R~gim Jurldic diu que eIs alts cArrees " seran in
compatibles amb l'exercici de qualsevol activitat professio
nal O mercantil, limitant-se al supbsit que existeíxin contra
diccions amb eIs interessos propis de la Comunitat Auto
noma o es tracti d'assumptes deis quals tenguin coneixe
ment per raó del seu cArrec". 

Jo crec que és suficientment cIar, hi ha contradiccions 
clares entre eIs interessos de la Comunitat Autonoma i eIs 
interessos deis promotars, hi ha coneixements deis temes 
urbanlsties per part del Conseller per raÓ del seu cArree, 
pero no som només jo que ho crec aixl, jo eIs vull recordar 
una explicació que ens feia, el Vice-president del Govern, 
Sr Huguet, l'any 1984 des d'aquesta tribuna. Deia aro, quan 
es parlava precisament d'aquest article, deia: "Es a dir, si un 
Conseller o un Director General té una professió liberal 
concreta i li encomanen projectes o el que sigui i tenen 
contradicció amb el cArree que ocupa, no ho podre fer". In
terpretació aut~ntica de la llei sortida d'aquest Parlament, 
del Diari de Sessions d'aquest Parlament i feta pel Vice
president del Govern, membre del Grup Parlamentari que 
va aprovar aquest article. 

Pero si aixo no fos suficient, el Reíal Decret 20/90 del 
1892, que regula l'Estatut General de l'Advocacia i la seva 
aplicació a les mes, l'articIe 24.1.1 deis Estatuts del Col.legi 
d'Advocats de Balears, diu que "l'exercici com a advocat és 
absolutament incompatible amb eIs cArrees de President 
del Govern, Ministre i assimilat de l'Administració Públi
ca", Decret del Consell General de l'Advocacia. 

El d'aquí, que és una transposició, perqu~ ha de ser 
aprovat pel Consell General, diu "de l'Administració Públi
ca, Central i Autonbmiq¡" i aquesta regulació, senyors del 
Govern, no afecta només la relació Govern-Col.legi, sinó, i 
aixo és l'important, per bé que nosaltres no hi volem entrar 
en aquesta regulació, sinó en la relació advocat-carrec pú
blic-societat civil, ates que la norma prové d'un mandat 
constitucional i s'ha desenvolupat a través d'un Reial De
cret. 

Pens que no és necessari insistir més en aquest tema. 
Jo estic segur que vost~ coneixien tot aixÓ, senyors del Go
vern i que coneixien que defensant uns clients, en aquests 
casos, era absolutament impossible defensar els interessos 
de l'AdministraciÓ Pública. A la Comunitat, a aquestes mes 
eIs interessa que es compleixin eIs lfmits urbanlsties que -
s'han aprovat, eIs interessa que Turisme no doni permissos 
a habitants superiors deis que autoritza el Pla Parcial. El 
Govern i el Conseller coneixien el tema de les al.legacions 
al municipi de Felanitx, hi ha contradicció i hi ha col.lisiÓ 
d'interessos, aquesta defensa d'interessos privats, segons la 
meya opinió, no és compatible amb la defensa deis interes
sos públies. 

Aquesta interpel.lació du un segon tema important i és 
la responsabiliat del Govern, una responsabilitat doble per
que, coneguda la situació, el'Conseller afirma i nosaltres no 
tenim cap dubte que va ser aixl, que es va absentar del Con
seU, encara que el tema no tengui massa importAncia ja que 
les deliberacions són secretes i els acords són solidaris, no 
el va obligar a una inhibició absoluta en les seves gestions 
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o, si volia continuar, a un cessament com a Conseller. 

Quin tipus de responsabilitat tenen, el Govem i el seu 
President? Per a nosaltres una responsabilitat polItica ab
soluta, total. No podia amagar el cap davall I'ala, habia -
d'haver pres les mesures X, les que fossin, per ter que la in
compatibilitat política i legal que es veia que existia ten
gués una correcta aprensi6. 

El segon aspecte de la responsabilitat govemamental 
es centra en la negativa sistemfttica a regular la incompati
bilitat deis alts carrees. La Cornuninat Autonorna d'aques
tes illes és l'única dins tot I'Estat Espanyol on els Canse
llers, Directors Generals, etc., poden fer compatible la seva 
feina en el Govem amb activitats privades, tTista excepci6 
que no només té conseqMncies desagradables com les que 
ara comentam, sin6 que converteix el Govern en I'organis
me autonornie que manco feina fa. Corn deia fa molts poes 
dies un diari - s1, Sr President; si em permet, ara acabaré -
aixo converteix el nostre Govern en un govern a mitja jor
nada. Trista cosa, Sr President. 

La negativa a la regulaci6 d'incompatibilitats ha estat 
reiterada, continua, sense la més mínima possibilitat de 
canviar de criterio Propostes continuades del Grups Parla
mentaris Socialistes, CDS amb un text articulat, fa UDS me
sas; vostes, senyors del Govem, han oposat els 30-29 deis 
quals avui disposen i han mantengut la compatibilitat deis . 
Cansellers i alts carrees amb l'activitat privada. La seva 
contumftcia ens ha dut aqu1, la seva responsabilitat és que 
avui siguem aqu1 i és greu, ja que pot propiciar quaIsevol ti
pus d'activitat. 

Jo \'UU acabar, Srs Diputats, citant una frase que fa 
molt poe temps que hem escoltat i els ho diré.Deia aro, ho 
diré en castellA perque ho era: "Sefiorfas, mi Grupo PolIti
co no va a legitimar la peligrosa doctrina extendida por 
ciertas personas que niegan de hecho la existencia de una 
moral pública afirmando que es el Derecho y sólo el Dere
cho el que marca los Umites entre lo que se puede y no se 
puede hacer en la Administración Pública". Paraules del Sr 
Alvarcz Cascos, Diplttat del PP. ' 

Senyors del Govern del Sr CafieUas, Sr G Uel, senyors 
del Govern: Les IesponsabililalS poHliques en que en ban 
incorregut en el cas que ens ocupa són importants. Les 
omissions en la voluntat de regular les incompatibilitats 
d'una forma clara, que no admeti dubtes, és molt impor
tanto No sera suficient que el Sr Gilet o voste, Sr President, 
actuYn en conseqilencia; és indispensable que d'una forma 
uIgent s'acabi amb la possibilltat que aquest tema o un al
tre semblant ens tomi dur aquí. Srs Consellers, vostes sa
ben, tots, que s6n poUtieament incompatibles; ho hem de 
fer jurfdicament Srs ConseUers, vostes saben que no han 
de renunciar a l'exclusivitat, la feina ha de ser d'exelusivitat 
i vost~, Sr President, no ho ha de consentir. 

Mol! Honorable Sr President del Govern de la Comu
nitat Autonoma, no és convenient un govern a temps par
cial, no és agradable que se'ns conegui a la resta del pals 
com el que li he dit abans, un Govern a mitja jornada. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govern, té la paraula el Conseller Adjunt 
a la Presidencia, Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gnkies Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En primer Uoc he d'expressar agradablement una certa 
sorpresa quant a la duplicitat de discursos que fins ara s'ha
vien prOdu'it en relaci6 amb aquest tema, uns defora d'a
questa Cambra i els d'ara, avui, aqu(, en el forum que consi
der adequ8t peI resoldre qüetions de can\cler poUtic delica
des, com s'ha dit al comen~ment. 

Aixo em permet botar una parl inicial ¡ entrar directa
mem en el que jo entenc que és I'objecle d'una inlerpel.la
ció un Lant especial. de lal manera que més que de poUtica 
general hem parla! d'actuacions professionals paral.leles, 
en certa manera, a qüestions de canlcter poHtic, pero mai 
de poHtica general del Govern o de la Conselleria en 
aquesl cas Adjunta a la Presid~ncia, pero tant de les parau
les com de les expressions i del contengut de lainterpel.la
ci6, jo crec que és cIar que es poden diferenciar o despren
dre una s~rie d'aspectes. 

En primer Uoe, I'existencia o no existencia de compaLi
bilitat legal' en segon Uoc, ¡'existencia o inexistencia de 
compatibilitat professional; en tercer lIoc una actuació cor
recta o incorrecta des d'un punt de vista etic i, en quart 
Uoc, existencia o inexist~ncia de trafic d'influencies. El Sr 
Alfonso s'ha alleugerat dins el seu discurs d'aquestes tres 
paraules, tal vegada intencionadament o no intencionada
ment, pero jo vull admetre que d'una manera correcta. 
Desenvolupem, idó, eIs diferents aspectes. 

Compatibilltat legal. La qüestió de les incompatibili
tats deis membres del Govern és remunten al comen~
ment de l'epoca autonomica, quan es va produir el primer 
debat pressupostari en aquesta Cambra. Sempre, durant eIs 
debats, ha estat latent que des deis banes de l'Oposició era 
Ueitament i comprensiblemeut doble. Ho explicaré: s'iosta
va una incompatibilitat desitjable per aJs membres del Go
Yero, pero no del tot desitjada si aquest Govern sortls deIs 
membres de la que era ahír. és avui i sera demA Oposició 
Socialista. En altres paraules. es desitja la incompatibUitat 
sempre que no eos··afecú a nosalues i sr a vosaltres. 

Per aixó. quan l'any 1988 va sorgir la so lució des d'un 
punt de vista economic, va ser acceptda per aquesta Cam
bra en virtut de l'article 10 de la Uei de Pressuposts del 
1988, que encara vigeix. El resultat és que des de I'exercici 
del 1988, determinats alts cArrees, inelosos eIs Cansellers, 
entre els quals em trob, cobren un sou inferior als altres 
com a conseqUencia d'exercir una professió liberal fent-Ia 
compatible amb el carrec polltic, la qual circumstAncia es 
dóna en la meva persona des de l'any 1983, quan vaig assu
miI la ConseUeria de Cultura de manera ininterrompuda. 
Amb altres paraules, des del 1983 fins avui he conciliat una 
actuació professional i poUtica a l'empar d'una norma legal 
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vigent, el qual fet, el del meu exercici professional, mai no 
hi disfressat ni he amagat. Fins aquí podnem dir, ido, una 
primera conclusió: existeix una compatibilitat legal i, con
sequentment, també legítima; les dues paraules són sinóni
mes. 

Passem a la qüestió de la compatibilitat professional, 
afegint-hi una qüestió i és el tema de la Llei de R~gim Jun
dic. Vost~ ha donat l'explicació, Sr Alfonso: és la incompa
tibilitat quan un assumpte concret que neix d'una actuació 
professional és incompatible amb l'actuació política, l'as
sumpte concret, ho diu el mateix article de la Llei de R~
gim Jurídic. 

Compatibilitat professional. Quan es van discutir i 
aprovar els Estatuts de I'Il.lustre Col.legi de Missers de Ba
lears es va produir una disjuntiva col.legial id~ntica a la vis
euda en aquesta Cambra, per la qual es va, es fa la compati
bilitat o no entre l'exercici professional i polític. S'ha de dir 
que amb una allesa de mires més elevada que la d'algunes 
veus que s'han sentit darrerament, es va supeditar la incom
patibilitat a l'exist~ncia o no d'una norma autonomica que 
la regulas. Vost~ ha fet una diferenciació entre els Estatuts 
Generals de I'Advocacia i els Estatuts d'aquest Col.legi 
nostre de les Balears i efectivament hi ha una inclusió de 
l'assimilació deIs carrees estatals als carrees autonomies, 
pero, com deia abans, amb una altesa de mires més elevada 
es va supeditar aquesta aplicació de l'articly,24 a l'exist~n
cía o no d'una norma autonomica que reglÍt~s tota la qües
tió col.legial i a aquests fins i efectes vosté vegi la Disposi
ció Final Tercera deIs Estatuts de l' Advocacia del Col.legi 
de les Balears, Disposició Final que fins ara, pel que afecta 
els carrees col.legiats com a exercents ha quedat, at~ que 
en aquest Parlament s'ha regulat per llei el r~gim d'incom
patibilitats. 

Resultaria euriós que una norma, en aquest cas una 
Disposicíó Final, no hagués estat assumida, com ho ha es
tat, per dues Juntes de Govern idos Degans diferents. Si 
des de l'any 83, el Conseller que parla, quan era Conseller 
de Cultura, s'ha relacionat, per normalització lingüística, 
per qualsevol altra circumstancia, amb l'Il.lustre Col.legi de 
Missers de Balears; com a Consellr Adjunta a la Presid~n
cia ha firmat convenís per l'AVD, ha firmat convenis amb 
I'Acad~mia de Jurisprud~ncia, amb els Degans deis Col.le
gis de Missers, seria absurd que la mateixa actuació del Col. 
legi de Missers es contradigués amb els seus mateixos esta
tuts. El que succeeix és que la norma jurídica, a l'hora d'in
terpretar-la, s'ha de llegir primer amb un bagatge jurídic i 
en segon lloe amb l'interviat de la norma i els seus concor
dants, cosa que en aquest cas pareix que ni ni El Pais ha feL 
Entene. ido, que no s'ha produ'it cap casta de vulneració 
deis Estatuts de I'Advocacia, de la Llei de R~gim Jurfdie ni 
de la Llei de Pressuposts de l'any 1988. 

Actuació ~ticament correcta. Arribats a aquest aspecte 
o vessant de la qüestió, crec procedent introduir una mati
sació diferenciadora entre el tema del Camp Roig i el de 
Cala Barca, diferenciació que es concreta en ... Per ara, al 
Camp Roig, de Portocolom naturalment, deixam per enda
va.nt el tema de Sa Barca Trencada o de Cala Mondragó. 
Aixi, puc afirmar el següent: 

1.- La meva actuació va ser realitzada personalment i 
professionalment sense intermediaris, sense pan talles , sen
se testaferros professionals. La meva actuació fou pública i 
a plena Uum. Les converses; les reunions, els dialegs es va
ren dur a termes en un espai tan públic com la depend~ncia 
municipal amb funcionaris treballant a la vora, amb 1'equip 
de govern en pIe, amb assist~ncia, a requeriment del batle, 
d'altres membres del partit governant; en pres~ncia i partí
cipació activa del Secretari de l' Ajuntament, també a re
queriment del batle; amb assist~ncia de representants de 
l'entitat pressumptament promotora, amb assist~ncia de 
t~cnies i tot aixo en reunions d'horabaixa i vespre de maig 
fins a setembre, és a dir, quasi durant sis mesos. 

Va ser una actuació estrictament jurídica amb ajuda 
deis t~ies pertinents, en defensa d'uns drets urbanístics 
existents. No hi ha hagut cap casta de requalificació urba
nística, com es menciona a la interpel.lació, al contrari, s'ha 
cercat el manteniment de la qualificació nascuda en el Pla 
General del 1969 en relació amb el poHgons 27 i 28 de Por
tocolom, qualificació del Pla General del 69 segons la qual 
els esmentats poHgons gaudien d'unes delimitacions urba
nfstiques concretes, entre aquestes sol qualificat com a ur
banitzable programat, una densitat poblacional de 52 habi
tants hectarea, és a dir, més de 4.000 habitants, tot aixo a 
difer~ncia de l'actual qualificació com a sol, una vegada ac
ceptada I'al.legació, que possibilita un aprofitament infe
rior tant de sol com de densitat pobl3.fional, que dismi
nueix en més d'un 40% el nombre 'd'habitants, deixant-lo · 
en un m:lxim de 2.400. 

Bona prova, com die, que no hi va haver requalifica
dons en l'actuació i decisió municipal d'aprovar 1'al.legació 
d'!nversiones del Este, que la meva actuació professional es 
va supeditar a la defensa d'uns drets existents, es troba en 
el fet que si prosperas un recurs, per la raons que siguin, i 
s'anul.las l'acord governamental o municipal d'entrada en 
vigor de les normes subsidiarles, possiblement tornas a en
trar en vigor el Pla General del 1969, at~ que hauria trans
corregut el termini ,de 6 mesos que fixa l'article 163.3 del 
Reglament de Planejament, sense aprovació de normativa 
urbanística subsidiaria i provisional. Alerta, ido, amb els re
cursos, amb les reclamacions i declaracions demagogiques i 
imprudents, no passi que tenguin un efecte vulnerant i en 
lIoc de defensar el paisatge permetin un majar ús i explota
ció d'aquest. 

4.- La meva actuaciÓ no tan sois fou pública, professio
nal i jurídica, sinó que tamb'é fou oberta a informadons de·, 
tercers. Aixf, no vaig tenir cap dificultat ni reserva mental 
per sol.licitar d'un professional present en aquesta Cambra 
informació sobre el Pla General del 1969, quan se'm va ofe
rir per obtenir-la de 1'arquitecte municipal amb qui man
tenc o mantenia relacions professionals o de pura amistat, 
com també vaig recaptar d'un parlamentari socialista la 
possible postura del grup municipal del seu partit a Fela
nitx, el qual va fer les seves manifestacions a tltol purament 
personal i manifest i puntualitzo que cap d'aquestes dues 
coses no les expos aquí com a excusa ni pantalla de res, si
nó com un fet absolutament normal. Aquestes van ser les 
meves fons inicials d'informació i tot aixo crec que es troba 
en Unia amb una actuació professional que no necessita 
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amagatalls perqu~ compta amb un recolzament tan legal
ment C,H~~ 6ticament correcte. 

5.- Arribat a aquest punt explicatiu, aprovada l'al.lega
ciÓ d'Inversíones del Este en el PIe de dia 20 de setembre, 
juntament amb 9 o 10 més, assumides les quaIs i els seus 
contenguts pels técnics corresponents, dia 15 de novembre 
s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovaciÓ defini
tiva i és en aquest moment, quan s'ajunten les dues Unies 
paral.leles, professional i po!ftica, que vaig complir amb el 
deure d'abstenciÓ no assistint a la reunió del Consell de 
Govern per única vegada en set anys i ho vaig fer sense 
mencionar a cap deIs seus membres, indos el President, la 
raÓ de la meya abs~ncia. La meya aetuaeió fou preeisament 
aquesta i no una altra amb la finalitat que els membres del 
Govern poguessin tenir una absoluta tranquil.litat de cons
ci~ncia poHtica i personal i jo pogués manifestar ara i aquí, 
refIectint-se en el Diari de Sessions, és a dir, per a un arxiu 
historie, que ni direetament ni indirectament, ni tacitament 
ni expressament vaig participar ni influir en cap voluntat ni 
abans ni durant la reuniÓ del Consell de Govem afavorido
ra o possibilitadora de la decisiÓ governamental de ratificar 
al cap i a la fi l'aprovació de les normes subsidiaries de Fe
lanitx, de conformitat amb la voluntat decisoria de la majo
ria municipal, normes a les quaIs s'havien incorporat deu 
al.legacions, entre aquestes les de Inversions del Este SA., 
sense mOdificaeions, ni alteracions, ni rectificacions. 

Aquesta, Sres i Srs Diputats, és la meya paraula i qui 
manifesti el contrari o ho cregui, que ho demos tri o calli. 
Quan va comen~r tot aquest assumpte, quan es varen pro
duir les primeres declaracions de qualque vou social~~ta o 
d'esquerres, davant l'aeusaciÓ que el meu despatx professio
nal era d'infIu~ncies em varen comen~r a donar voltes dins 
el cap una s~rie de preguntes i si bé podia entendre el com
portament de cert grup poHtic esperonejat per un determi
nat missatger, els interrogants respecte deIs socialistes no 
tenien una res posta clara. De cop i volta em vaig adonar 
que estava a punt de caure en una trampa, eren molts que 
volien fer-me sentir culpable del que era correcte, fer-me 
sentir responsable d'un mal inexistent. Diuen que per ser 
culpable o responsable de qualque cosa previament hi ha -
d'haver un fet responsable d'aquesta culpabilitat; si l'acusa
ciÓ de despatx d'influencies que han mantengut des de la 
premsa determinades veus socialistes i que llegesc entre !f
nies en aquesta interpel.laciÓ es sustenta en el fet que In
versiones del Este S.A . va acudir al meu despatx professional 
no per la meya condició de misser, sinó cercant el Conse
Her, el fet responsable del suposat sentiment de responsbi
litat seria aquell i no la meya actuació professional propia
ment dita. 

Avui, ara, explicada la interpel-lació fa un instant pel 
Portaveu Socialista, adjudicada dins la interpel.lació una 
representativitat i un assessorament quant a Inversiones del 
Este, el fet acusador cau pel seu mateix pes. 1 si Inversiones 
del Este no va ser el meu client primigeni? 1 si Inversiones 
del Este no va ser el meu client directe? 1 si Inversiones del 
Este va haver de superar altres ofertes anteriors? 1 si l'en
carrec profesional va ser doble? D'una banda trobar un soci 
financer, de l'altra defensar professionalment un conveni 
urbanístic anterior? Ls res posta a totes aquestes qüestions 

és la que ens donara la vertadera historia de tot aquest as
sumpte i no ho planteig com excusa, ni com a pantalla, ni 
com a eximent, ni com a atenuant; purament i simplement 
ho planteig com a veritat deIs fets i ho diré de manera es
quematitzada. 

Primer punt, una persona acudeix al meu despatx pro
fessional un horabaixa a meitat o a finals del mes de man; 
del 1989. Aquesta persona s'acredita com a representant 
del titulars registraIs deIs poHgons 27 i 28 de Portocolom. 
Tercer, aquesta mateixa persona em presenta un conveni 
urbarustie i un esbós de macroprojecte que el desenvolupa 
en les següents parts: dos ports esportius, un camp de golf, 
una urbanització extensiva, un heliport, un club per a la 
Tercera Edat, una zona d'apartaments, un hotel, una zona 
esportiva. etc., etc. Quart, aquesta persona demana la meva 
intervenció com a intermediari per trobar un financer en 
concepte de socio Cinqu~, igualment em demana la meya 
actuació professional per defensar el conveni i el macro
projecte. Sis~, aquesta persona, a finals d'abril, després de 
diverses reunions, arriba a un acord amb Inversiones del Es
te SAo després de no haver-hi arribat amb altres dos inver
sors i un quart al qual no ti va interessar el negocio Set~, a 
partir d'aquest principi d'acord, que inclo'ia la representa
ció deIs propietaris a favor d'lnvfffsiones del Este SAo i una 
vegada ratiñcat I'encarrec profe..<;sional, s'inicien les conver
ses amb l'Ajuntament de Felanitx, és a dir, Inversiones del 
E ce no va acudir ni efectuar cap tipus d'encarrec professio
nal en primera instancia, sinó que una vegada coordinades 
les voluntats amb el dient primigeni va ratificar un encar
rec professional de gestionar un conveni urbanístic actuant 
en nom d'una societat privada que tendra o no tendra pos
terior reflex. 

Aquesta és la vertadera historia d'uns fets absoluta
ment normals i correctes, tant des de la perspectiva profes
sionalliberal com des de la deIs dients. Ni aquesta perso
na, ni Inversiones del Este no varen cercar en la meya perso
na una altra vessant que l'estrictament professional i així 
ho he de dir ara i aquí. El contrari, el que al.leguen veus so
cialistes o d'esquerres, que totes dues cerquen el Conseller 
i no l'advocat, és un judici absoIutament temerari i impru
dent, a més d'ofensiu per a les dues persones. 

El que no em puc explicar, el que no acab d'entendre 
és que hagi estat necessaria tota aquesta explicació, que la 
... historia no hagi sortit fins ara, avui i aquí, per tal que fas 
coneguda públicament. Vos tes, senyors socialistes, tenien 
mitjans suficients per tal de coneixer-la abans de qualsevol 
declara ció o acusació pública. Ara i aquí, ido, ratifle públi
carnent, amb lógica coherencia amb els fets, que ni en les 
intencions ni en les actuacions personals o alienes no hi ha 
hagul altre comportamem que el nonual en tota relació es
trictamem professional, tegalment, Hcitament i ~ticament 
correcta, i és que quan sonia al pas d'imputacions temera
ries, vaig manifestar que la incompalibilitat etica era una 
qüestió personal que no podia ser jutjada per terceres per
sones no deia que tOI valgui i ha explic perqu~ veig que és 
necessario Ara acabaré, Sr President. 

Vaig dir "per jutjar aetuacions personaIs en un pla ~tic 
és necessari no tan sois posseir tots els elements de judici, 
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sinó també coneixer l'advertencia que de l'acció posseeix la 
persona jutjada. En cas contrari, el judici i la condemna po
den ser i són generalment temeraris i injusts, ja que es jutja 
el fur intero de la persona. Jutjar i condemnar amb .. , castig 
exprés conductes i intencions del fur intern representa vio
lar la llibertat de consciencia aliena arriscant-se al fet que 
la gent digui: aquest ho condemna perque en el seu cas 
hauria obrat com diu que ho ha fet l'altre. Es molt millar 
esperar, informar-se i després, en tot cas, parlar". En con
clusió, estic convenc;ut que la presumpció d'innmocencia 
que empara qualsevol persona davant una acusació infun
dada ha quedat superada per tot el que he dit anterior
ment, tant per la correcció de les actuacions, la professio
nal i la política, com perque l'acusació era infundada. 

Passem al tema de Cala Barca. La veritat és que no 
s'ha interpel.lat, la veritat és que parla de representativitat i 
d'assessorament als propietaris de dues entitats, una que fa 
referencia a les requalificacions de Felanitx i l'altra de Cala 
Mondragó. La meva resposta a aquest tema era absoluta
ment curta, pero, clar, el Sr Alfonso tal vegada s'ha trobat 
amb una carencia o amb una deficiencia informativa i ha
gut de posar ma. a aquella imaginaeió que ens uneix i que 
neix d'aquell famós maig del 68, que tots recordam tant, i 
ha parlat d'una serie de circumstancies i de consideracions 
que, francament, desconec absolutament, no en ten e la més 
petita idea, perque jo he mantengut la Secretaria del Con
sell d'Administració, pero no duc Cala Barca S.A, som pu
rament un assessor o he mantengut un ~~sorament a Ca
la Barca S.A, pero no tenc la més petitl'i idea de tot el que 
ha explicat; si em pregunta en quin moment es troba el tra
mit administratiu de Cala Barca, no en tenc ni idea. 

Consequentment, no li puc explicar res. Que hi ha una 
proximitat ffsica entre Cala Mondragó i Cala Barca? Exis
teix, evidentment existeix, pero si s'ha comprat a 3.000 o a 
5.000 no en tenc ni idea, Sr Alfonso, i voste sap que en 
aquest moment dic la veritat. Que hi ha un increment de 
preu? Dones miri, jo ni a Inversiones del Este, ni a Cala 
Barca S.A, ni a Cala Mondragó no hi tene una sola pesse
ta, ni jo, ni la meya dona, ni el meus fills, ni els meus fami
liars, ni el cunyat ni ningú; no en tenc la més petita idea. 

Arrib al final de la meya intervenció i crec que és pro
cedent una darrera consideració. Sres i Srs Diputats, des 
del 1968 exercesc com a professional de l'advocacia; des del 
1983, nomenat pel President Cañellas per formar part de 
l'Executiu, he posat al servei d'aquesta Comunitat la meya 
formació universitaria, poca o molta, com molts d'altres. 
Tenint plena consciencia de la temporalitat de tota activitat 
polftica i sempre a I'empar d'una norma legal i no desitjant 
professionalitzar-me en política, he mantengut enres el 
Hum del meu despatx per tal que la meya vertadera profes
sió es mantengués m{nimament vigent a fi que fas possible 
revivar-Ia si arribas el caso Aquesta explicació estic segur 
que sera. ben interpretada per tots els professionals liberals 
aquí presents, independentment de la seva ideología poUti
ca, ja que en cas contrari seria d'aplicació la frase d'un an
terior Portaveu socialista respectat i respectable que avui 
compleix més altes funcions: "La política no debe ser sólo 
para funcionarios, medradores y farmacéuticos" . No sé si 
els anomenats en darrer lloc per aquest Portaveu devien te-

nir la farmacia oberta o no i tampoc no sé si es referia a 
apotecaris socialistes autonomistes o no socialistes autono
mistes. 

En fi, Srs Diputats, crec que qualsevol persona, quan 
assumeix una responsabilitat pública, ha de coneixer el seu 
abast. Estic moralment conven~ut que no tan sois l'he asu
mida, sinó que també l'he respectada i tot aixo, assumpció i 
respecte, immergít dins un enlOro compatibilitzador con
cret que, si es modifica en un o altre sentit, també accepta
ré, ates que naixera. d'una decisió parlamentaria. Aixf, ido, 
fora cireurnstancies extraordinaries, en aquest moment, 
quan aquest context sigui responsablement modificat, jo, 
com a Conseller o com a misser, prendré la meya propia i 
personal decisió, pero mentrestant, mentre existeixin 
aquests condicionants esp ecífies , que no s'alcin veus per 
exigir responsabilitats on no n'hi ha ni es jutgin intencions 
de persones. 

Actuem amb serietat, amb justícia, amb sentit comú; 
estic segur que si tothom ho fes aixf ningú no parlaria de 
catarsis com a remei i que el nostre poble ens jutjaria amb 
saviesa, amb justicia i amb serietat donant a cada un de no
sal tres el tractament que mereixerfem per la nostra feina. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus .dels Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir per fixar la seva posició? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. 

ELSR RICCI I FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El Sr Josep Alfonso ha comen~t dient que el tema 
d'avui no era agradable. Vertaderament no és agradable, 
pero s'ha dut aquí, a un Pie. En primer 110c, no crec que els 
temes de requalificacions urbanfstiques a Felanitx, adquisi
cions de terrenys a Cala Mondragó i les gestions professio
naIs privades del Conseller Gilet siguin qüestions de potiti
ca general. Hagués estat molt més adequat sol.licitar una 
compareixen~ del Conseller per tal que expliqués les seves 
actuacions, una compareixen~ dins una Comissió i a partir 
d'aquí, de les explicacions que hagués donat, que al cap i a 
la fi és el que li demanen aquí, segons eIs resultats indiscu
tiblement s'hagués pogut arrribar a una interpel.laciÓ o a 
una moció, a all0 que hagués estat necessario 

Pero el drama més important que jo veig aquí és que 
no ana m a fer una cosa constructiva, no; fa la inlpressió 
que el que s'ha intentat és utilitzar la Cambra per motius 
propagandfsties contra el Govern,postura, per altra part, 
molt habitual deis Grups de l'Oposició, que a vegades m'hi 
sent integrat, pero no en aquest cas, em margino totalment 
d'aquest tipus d'actuació. Es una forma de dur a terme una 
postura d'oposició realment destructiva, fins i tot és curiosa 
la casualitat de veure aquests dies un muntatge tan ben fet 
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fins al punt que diumenge hagi sortit a un diari nacional tbt 

un preambul per preparar aquesta qüestió. 

L'altre tema és que les afirmacions que fa el Grup Par
lamentari SOCIALISTA s'han de provar doeumentalment 
en el sentit que les aetuacions del Sr Gilet constitueixin fe15 
contraris a l'ordenament vígent i, per tant, que siguin ob
jecle de reprovació, si fos aixL Consideram que nosaltres, 
els que hem dictaminar sobre aquestes actuacions, almanco 
jo em sento limitat qua n realment les opinion són contra
dictaries, avui he llegit un lletrat molt important que dona
va explicacions al diari i que no deia cap incompet~ncia re
ferent al Sr Gilet, per tant jo no penso ser, ni molt manco, 
el que faci la justicia a aquesta lectura. 

Altra cosa és, no obstant aixo, que la nostra societat, i 
aixó és important, que no solament la llei vígent, sinó la 
nostra societat no vegi amb bons ulls aquest ti pus d'aetua
cions i les condemni encara que no siguin conduetes tipifi
cades en el nostre ordenament, aixo és una altra qüestió. 
Realment creiem que una bona gestió pública requereix 
l'exclusivítat - i a~ és una opinió personal - en el carrec de 
Conseller. Jo cree que la nostra societat balear mereix que 
els seus responsables poHties dediquin el 100% del seu 
temps a les gestions públiques que evídentment han de re
portar una majar eficacia que dedicant-hi només una part 
el seu temps. Es una opinió que no és el que venim a discu
tir aquí, aquí no venim a discutir a0, pero s'ha fet tal u~ 
muntatge a nivell popular i jo estic d'acord amb el que pu
gui respondre la gent del carrer quan ereu que a~ no hau
ria de passar. 

Finalment, cree que és una cosa limitada el que es pot 
dir aquí dins i finalment un altre problema que trobam és 
la manca d'exclusivitat en el pensament huma, quasi impos
sible que dient-ho indirectament es determini la gestió i no 
es confonguin interessos públies amb priva15. Jo cree que 
a0 és molt dificil, sincerament, hem de recon~ixer que la 
capacitat humana per separar una gesti6 de l'altra topa 
amb molles dificultalS, no dic que sigui impossible, pero és 
una qfiestió dificil i a9Ü pot provocar contfnues su picacies 
al nostre poble j malestar general a la no tra societat, amb 
el desprestigi que reporta a la classe poHtica en general, no 
a un, sinó a to15 plegats. 

Voldria acabar dient una cosa i és que el més greu que 
jo veig és que aquí no aportam idees per millorar la nostra 
actuació, intentam aconseguir que el que governa caigui, 
ho faci malament, que no funcioni, pero no aportam res 
per millorar els resultats i en definitiva seran aques15 resul
tats eIsque determinaran el benestar del nostre poble i pel 
que es veu l'inter~ no és aquest, l'inter~ és de governar i 
mai no tenim l'inter~ únic important, que és el plural de 
10ts nosaltres i no el parcial d'uns grups, siguin els que si
guin. 

GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputa15. 

Les darreres paraules que ha dit el Sr Josep Alfonso 
quan ha acabat la seva interven ció han estat: "Hi ha una in
compatilitat polftica; si els Consellers s6n incompatibles 
poHticarnent, regulem-ho jurrdicament", aquesta ha estat la 
conclusi6 final del diseurs del Sr Jose Alfonso. Abans, na
turalment, ha dit que hi havía una incompatibilitat legal i 
acaba d'aquesta manera, jo no sé si ha estat el seu subcons
cient o si realment no creu que hi hagi aquesta incompati
bilitat legal que havía dit durant tot el seu discurs i cree 
que el fons de la qüestió consisteix a aclarir a veure si hi ha 
incompatibilitat legal o no existeix aquesta incompatibilitat 
legal o professioanal, naturalment. 

La incompatibilitat política, en el cas que no hi hagués 
incompatibilitat legal, com es mesura? Sera en el camp de 
la consci~ncia de cadascú i evidentment, en aquest cas, el Sr 
Gilet ha optat per mantenir el seu despatx, per no acceptar 
una dedicació exclusiva i, a més, ha ha fet a l'empar de la 
legislació vígent. 

Analitzem aquesta legis lació. Aquí nosaltres tenim 
dues lIeis i UDS estatuts que ens ac\ariran fins on pOl arribar 
o no pot arribar aquesta incompatibilitat legal. L'article 10 
de la Llei de Pressuposts d'aquesta ComWlital Autonoma 
per al 1988, al PU'OI 3 diu el següent: "Bis allS C<\rrees que 
exerceixin la seva funció en r~gim de dedicació absolula, ex
cepcionant únicament l'administració del patrimoni propi, 
percebran un complemenl...", que en el cas deis Consellers 
amb cartera era de 636.301. Aquesl article consagra que els 
Consellers poden no tenir dedicació exclusiva i, per tant, 
manlenir activitalS privades sempre, naturalment que es 
compleixi la Llei de Regim Jurídic, que ja veurem després, 
pero és que aquest aIticle, si mal no record, va ser consen
Sual i ha va ser amb el Partit Socialista en aquells mo
ments, per consegüent el Partit Socialista va admetre que 
hi podia haver Consellers que no tenien dedicació exclusi
va, punt número 1. 

Punl número 2, anem a l'Eslatul del Col.legi d Advo
calS de Balears. Efectivament, l'article 24.1, que ha citat 
moll bé el Sr Alfonso, diu que l'exerciei de l'advocacia és 
absolutament incompatible ' amb els canees de President, 
Ministre, etc., etc., de les Administracions Pt'iblica, Central 
j AUlonbmica, pero també s'ha de llegir, com mol! bé ha ci
tal el Sr GUet, quan parla de la Disposició Final Tercera, 
que diu "L'establert als preceptes anteriors - i per tant lam
bé a l'anicle 24 - s'entén sense perjudjci del que sobre 
aquesta materia, d'acora amb la Constitució i l'Estatul de 
Autonomia de les Dles Balears, estableixin legítimamemt 
els nrgans de la Comunitat Autonoma Balear". Aixo vol dir 
que hem d'anar a la legislaci6 que ha fet aquesla mateixa 
Cambra i veure que diu. Si aquesta legislació diu que hi lla 
incompatibilitat, automclticament els Consellers seden pro
fessionalmem incompatibles' si la legislació que ha [et 
aquesta Cambra diu que no hi ha tal incompatibili[at, des 
del punl de vista professional lampoe no existeix aquesta 
incompatibilitat. 
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Anem, per tant, a l'article 32, també esmentat, de la 
Llei de R~gim Jurfdíc d'aquesta Comunitat. El Sr Alfonso 
diu que hi ha incompatibilitat en les actuacions del Sr Gilet 
perqu~ hi ha hagut contradicció entre els interessos de la 
Comunitat Autónoma i l'actuació del Conseller. Aquesta 
contradicció, com es mesura? Subjeetivament o objeetiva
ment? Jo supos que la resposta és obvia, ha de se objeetiva
ment, amb uns panlmetres que ens deixin clar els que són 
uns interessos propis de la Comunitat Autónoma i eIs que 
no ho són i evidentment, quan parla de Comunitat Autono
ma, hem d'entendre de l'organ exeeutiu, ja que en actua 
com a Conseller. 

Aleshores, nosaltres pensam que no existeix i no exis
teix cap contradicció amb eIs interessos propis de la Comu
nitat Autonoma perqu~ sí existiria si aquest espai natural 
hagués estat en el CaUlleg d'Arees NaturaL" que havia pre
sentat pr~viament el Govern a aquest Parlament, que per 
cert el va presentar pel desembre del 87, o sigui quasí dos 
anys abans de les negociacions que va fer a l'Ajuntament de 
Felanitx el Conseller Gilet i per tant hem de mirar sí hi ha
via o no hi havia una area natural a protegír. La resposta és 
que no i que I'únic que hi ha respeete d'Arees naturaIs a 
S'Algar és que en dala 31 d'octubre del 1989 el Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 O'ESQUERRES ha presentat 
una proposta de fer una altra Area natural nova, que evi
dentment no havia presentat el Govern i qac tot, per tant, 
s'havia negociat. 

En resum, hi pot haver un inter~ múnicipal de l'Ajun
tament de Felanitx, pero no hi pot haver un inter~ de la 
Comunitat Autonoma en aquest espai natural de S' Algar. 
Per tant, no hi ha incompatibilitat legal; aquí ens movem 
dins el marc de la poUtica, perqu~ el Conseller Gilet ha ac
tuat en tot moment d'acord amb la legislació establerta i 
aquesta responsabilitat poJlLica es pot votar, peró no es té 
raó ni se'n deixa de tenir, es pOl votar, senzillament, i ca
dascú obra al dictat de la seva consciencia, que és el que ha 
fet el Sr Gilet. 

Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En primer lloc, per assenyalar la posició del nostre 
Grup, voldria dir que volem despersonalitzar qualsevol cai
re del debat que tenim avui horabaixa, cree que l'apel.lació 
que ha fet el Sr Gilet a la presumpció d'innocencia és com
pletament assumible, cree que no necessitam demostrar o 
no demostrar, debatre o no debatre la il.legalitat de les se
ves actuacions, el problema - jo cree que hem de centrar rA
pidament la qüestió - és que aquestes actuacio.llS, dins l'Am_ 
bit de la nostra Comunitat Autbnoma, no siguin il.legals, 
cree que aixó és el vertader problema. 

M'explic: La insufici~ncia de la regulació del r~gim de 
incompatibilitats dels membres del Govern i d'alts cArrees 
de la Comunitat Autónoma s'ha debatut reiteradament i 
des del nostre Grup Parlamentari hem reivindicat aquesta 
regulaciÓ, reivindicació que ha arribat a la presentació a 
aquest Plenari d'un Projecte de Llei d'incompatibilitats que 
va se rebutjat, pero no ens hem de conformar amb una 
apel.lació, nosaltres ja v~iem que aixo passaria, a pesar que 
és aixf. 

Sres i Srs Diputats, la regulacio d'incompatibilitats de 
la nostra Comunitat Autónoma no solament és absoluta
ment insuficient, sinó que jo cree que és inexistent, perque 
l'article 32.2 de la Llei de R~gim Jurfdic, tantes vegades in
vocat, el que fa és establir un regim general de compatibili
tat i un sistema d'excepcions molt agafat pels cabells on es 
determinen unes incompatibilitts que són, per un costat, 
amb l'exercici d'altre cArree públic, la qual cosa és absoluta
roent aclaparadora, i una raó d'ínhibició si es produeix una 
contradicció entre eIs interessos de la Comuoitat Autono
roa i les activitals d'un alt cArree, pero res més. Ni tan sois 
no es determina com s'efeetuarA aquesta inhibició o coro es 
concretarA aquesta incompatibilitat, per tant el regim d'in
corupalibilitats que tenim és no solament perrnlssiu, sinó 
que jo cree que es pot afirmar d'una manera rotunda que 
en aquesta Comunital Autonoma tenim un régim general 
de compatibililal, de tolerancia absoluta de la compatibili
tat i uns mfnims absolutamem inacceptables, absolutament 
desconneetats del que és la segsibilitat i del que són els re
queriments i la necessitat de dedicació deis membres del 
Govern deis nos tres dies. 

EIs ciutadans de les Illes Balers jo cree que sofrim una 
pujada de colors quan, comparada la nostra regulació, la 
nostra normativa a la de la resta de Comunitats Autono
mes, resulta que som la darrera, l'única que no té una regu
lació en mat~ria d'incompatibilitats. Ens pugen eIs colors 
quan aIs mitjans de comunicació es parla de governs a mit
ja jornada, ens pugen els colors quan veim que un Conse
ller ha de pujar a aquesta lribuna a explicar qüestions que 
ens pareixen fora de ¡'órbita parlamentAria i fora de la res
ponsabilital poUtica, que és l'única que s'ba d'exigir des d'a
questa tribuna, i ha a'explicar relacions entre el seu despatx 
professional i els seu s clients, perqu~ ens pareix que aixó 
no respon ni de molt al que l'opini6 pública, al que una 
sensibilitat cada vegada més acusada davant la transpar~n
cia, davant la necessAria moralització de la vida pública, re
quereixen. 

Per tant, si se'm permet reiterar-ho una altra vegada, 
cree que hero de fer deis debats una qüestió positiva, que 
hem de treure conclusions constructives deis debats parla
mentaris i, per tant, em permet reiterar una vegada més des 
d'aquesta tribuna el oostre requeriment d'una regulació de 
les incompatibilitats a la nostra Comunitat Autoooma. 

La societat moderna contempla dues tendencies que a 
la nostra Comunitat Autonoma i en realitat a tot I'Estat, 
amb motiu de la descentralització de poder que ha produIt 
I'Estat de les Autonomies, que per un costat és l'acosta
ment deis centres de decisió, i per taot d'aquelles persones 
que han de decidir poUticament, aIs administrats, als ciuta-
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dans que són els subjeetes passius d'aquelles deeisions, i 
per l'altre costat, l' Administració Pública, independent
ment del color polític del Govem de tom, de cada vegada 
té més incid~ncia dins la vida economica, dins la vida pro
fessional, dins la vida social i, per tant, és logic que, aug
mentant aquesta interconnexió, les connexions personals, 
familiars, economiques i societllries esdevenen cada vegada 
més probables i, per tant, cada vega da més freqüents i jus
tament per aixó és necessaria una regulació estricta deis lí
mits de les actuacions públiques i privades. 

Som una Comunitat petita, argumenta la majoria, i de
terminats regims d'incompatibilitats impedirien de fet l'ac
cés a la funció pública o a l' Administració Pública, a la vida 
poUtica en definitiva, de determinades categories professio
nals. Jo cree que justament aquest és l'argument pel qual es 
fa necessari aquest regim d'incompatibilitats ben determi
nades, perque som una Comunitat petita i perque les rela
cions personals són excessivament freqüents és necessari 
que sigui absolutament dissenyat i no amb la tremenda va
guetat que dóna el simple enunciat de l'article 32.2 de la 
Llei de R~gim Jurfdic, un regim de les incompatibilitats en
tre actuacions professionals i actuacions polftiques. 

Aquesta, Sr President, Sres i Srs Diputats, és la més 
important de les nostres conclusions, que si es necessari re
colzarem amb iniciatives derivades d,aquest debat o amb 
qualsevol altra que es pugui prendre en aquest Parlament: 
l'exigencia d'una clara, nítida llei d'incompatibilitats. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Honorable Sr Conse
ller. 

El Debat de l'estat general sobre l'Autonomia del 
1989, el mes de novembre passat, va permetre a aquest Por
taveu fer una pregunta: No serA que aquest Govern no és 
lliure ni autonom, sinó que depcn d'interessos ben concrets 
que ten en noros i llinatges? Vostes, els del Govern, van en
tendre que era una pregunta retorica i no, era una pregunta 
que tenia concrecions, que tenia realitats i aquestes reali
tats avui haurien de ser objeete d,analisi i de debat en 
aquest Parlament, en aquesta Cambra, en aquest forum. 
Estic molt content, com a Diputat d'aquesta Cambra, d'ha
ver sentit dir a l'Honorable Conseller que el Parlament era 
forum adequat per debatre qüestions polítiques, no feia fal
ta cap viatge amb aquestes beaces, pero obviament vos te, -
I'Honorable Sr Conseller, ha posat una querella perque -
s'han dit unes opinions entorn a aquest tema abans de ve
nir aquí a presentar els seus arguments, que nosaltres valo
ram que hagin presentat. 

"EIs govemants són sovint persones interposades, les 

institucions jurídico-polítiques, una superestructura, i els. 
poders legislatiu i executiu simples delegacions deis verta
ders poders, l'estructura deis quals és aLlO que di:ns cada 
Comunital interessa arribar a concixer a la ciencia de la po
lítica", permetin que hagi citat aquestes paraules del Pro
fes sor José Luís López Aranguren en un llibre que recoma
naria a tots vostes que llegissin si no ho han fet, que supos 
que sí, que es diu Etica i PoUtica. El poder s'exerceix, per 
tant, de moltes maneres, algunes per coerció, pura fon;a, 
aparell d'Estat, i a vegades aquesta coerció és legítima si 
respon a una autoritat. A vegades s'exerceix per pressió de
mocratica oberta, sigui a través d'una vaga, sigui a través 
d'una manifestació o d'altres mitjans democnltics en un Es
tat de Dret, pero també s'exerceix per acció encoberta, per 
grups d'interessos. Qui pot negar que el poder sovint és 
sotm~ a pressions de grups d'interessos? 

Per tant, Sres i Srs Diputats, anem a veure que ens ha 
dit l'Honorable Sr Conseller respecte de les seves actvitats 
professionals. E n principi ha volgut esmentar que aqur no 
hi podia haver nosal tres i vosaltres, que aquf tots érem 
iguals i que per [ant ens havfem de sotmetre a una legisla
ció, a una normaLiva. No faltaria més; nosallres, el mes de 
novembre passat ja vam insistir que probablement l'actua
ció professional i política, la compatibilització de les dues 
activitats per part del Sr Conseller, era normativament cor
recta, encara que hi havia molt a dir sobre si era moralment 
o poHticament normal en un estat de separació de poders. 

Compatibilitat? Sous que venen prefigurats a les lleis 
successives de pressuposts. Efeetivament hi ha Consellers 
amb cartera que tenen dedicació absoluta i cobren enguany 
5.460.000 pessetes anuals i d'altres que no tenen dedícació 
absoluta i en cobren 4.764.942, si els comptes ens surten, 
segons els percentat.ges d'augment, hi ha 695.000 pts de di
fer~ncia. Vostes troben, si em permeten la ironía, que per 
695.000 pts valla pena arribar a situacions com les que avui 
vivim, que crec que són penoses? No és tracta de les 
695.000 pts, obviament, es tracta de veure si la Llei de R~
gim Jurídic permet o no permet la compatibilitat professio
nal i el Sr Gilet ho deia, va haver de sortir, va haver de sor
tir del Consell de Govern del qual eH és Secretari i per tant 
ha de doanr fe deis acords que s'hi prenen, quan es tracta
ven determinats temes. 

Per cert que encara no ha contestat una pregunta que 
el nostre Grup li ha fet sobre quantes vega des ha ha hagut 
de sortir del Consell de Govern per aquest motiu. Per tant, 
objectivament rcconeix que la incompatibilita t es dóna, que 
objectivament es dóna aquesta incompatibiLita t. Aleshores, 
és possible que entre I'actuació professional i I'actuació po
lítica, com voste ha di! , hi hagi unes Unies paral.leles? Efec
tivament les línies paral.leles mai no és troben, si no és a 
I'infinit, i el seu cas no és aquest, Sr Conseller. Professio
nalment segueix una Hnía que poHticamenr es troba qua n 
voste parla amb un regidor socialista de l'Ajuntament de 
Felanitx i li demana, li sondeja I'opinió sobre com veurien 
la situació del conveni urbanístic, les relacions que vos te 
representa, que voste el matins no pot actuar de Dr Jeckill 
i de Mr Hyde amb nocturnitat quan el venen a veure aques
tes persones que cerquen finan<;ació, intermediaris o des
prés Inversiones del Este o la societat que sigui. 
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Hi ha un ... polític consistent a considerar que la moral 
no té res a veure amb la política; així, qualsevol problema 
deixa de tenir incidencia moral. Ido bé, Sr Gilet, un filosof, 
Emmanuel Kant, deia com a imperatiu categoric en Moral: 
"Has de fer? Dones pots fer". Voste sembla que fa el con
trari: No pots fer, pero has de fer, perque professionalment 
t'interessa fer i en conseqMncia, encara que sigui legal, jo 
crec, el nostre Grup entén que no pot ser qualificat d'etic. 

Acab, Sres i Srs Diputats. Tenim ben clar que les Illes 
Balears no són un país de trafic d'influencies, ho hem dit 
sovint. No hi pot haver tnlfic d'influencies qua n les arrels 
de les influencies niuen dins el mateix Govern; quan un 
queixal fa mal s'ha d'arrabassar i, en conseqüencia, si avui 
tots estam d'acord que s'han de modificar les normes d'in
compatibilitats - per cert, aprofit per recordar per quin mo
tiu, els dies que discutíem el debat pressupostari de I'any 
1988, el de l'any 1989, el de l'any 1990, no van recolzar les 
esmenes del Grup NACCIONALISTA I D'ESQUERRES, 
llavors PSM-EEM, proposant precisament un eixampla
ment de les incompatibilitats de Consellers i alts carrees 
hem de ser coherents i, en conseqüencia, pensam que si 
aquesta voluntat de modificar les normes és comuna, les 
normes es modificaran. 

Volem, ido, acceptar aquest compromís i I'hem d'ac
ceptar tots els que aqui hem manifestat la nostra opinió en 
aquest respecte, perque fets absolutament normals i correc
tes, com s'ha dif que eren aquest~ actuacions professio
nals, no siguin un drama per a la nostni' Comunitat Auto
noma. L'autogovern de les Illes Balears no ha de ser un go
vern de minims, malgrat que agradi a la filosofia neo-libe
ral; volem que l' Autonomia serveixi per acostar els centres 
de decisió al poble, als ciutadans. L'Autonomia ha de servir 
per dotar-nos de les nostres neis i normes, pero en cap mo
ment aquestes lleis i normes no han de ser utilitzades en 
profit d'uns poes, sinó en profit de la immensa majoria. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ I ORTEA: 

SI; gracias, Sr Presidente. 

Yo recordaba adrede de este debate aquel dicho que se 
ha atribuido a diversos potiticos espafioles y sinceramente 
no sé a quien concretamente corresponde su paternidad, 
aquel que sostenía que cuando Madrid se acatarraba, toda 
Espafia estornudaba y a la vista de esta precipitada y poco 
madura interpelación del Grupo SOCIALISTA, no tengo 
otro remedio que pensar que estaba equivocado en cuanto 
la Constitución Espafiola del afio 78 había hecho olvidar 
aquel dicho. A mi me parece que el Grupo SOCIALISTA, 
el Partido Socialista ha tenido, no sé si calificarlo de catar
ro o de pulmonía, en Madrid y a consecuencia de esta pul
monía estamos aquí estornudando. 

Pero dejemos el tema de la pulmonfa de Madrid, por
que no es procedente que en esta Cámara nos ocupemos de 
eso, en otra se tienen que ocupar, y vayamos a .centrarnos 
en el tema de la interpelación. Yo creo que el Grupo SO
CIALISTA ha perdido una buena oportunidad que era ele
var de categoría un hecho más o menos anecdótico y traer 
aqui hoy en serio, en profundidad, un debate sobre las com
patibilidades, pero no sobre las compatibilidades de los 
miembros del Gobierno, sino sobre las compatibilidades de 
cualquiera que esté en el ejercicio del poder público o en el 
ejercicio político. Desgraciadamente ha preferido quedarse 
con el tema, insisto, anecdótico que, claro, tiene una prensa 
más fácil, una venta más sencilla, una demagogia mucho 
más al alcance de cualquiera y, en fin, vayamos a él, enton
ces. 

De lo que hemos oído hoy aquí a unos y a otros, yo 
creo que podríamos sacar las siguientes conclusiones: 

Primera, el Sr Gilet, Conseller del Govern, ha venido 
actuando como asesor jurídico de una empresa urbanizado
ra legalmente constituida que pretendía ejercer su función 
en suelos cuya calificación dependía del Ayuntamiento de 
Felanitx, en primera instancia, y del Govern, del Consen de 
Govern, en última. 

Segunda cuestión, el Sr Gilet tiene un despacho abier
to al público creo que desde hace más de veinte afios y vie
ne ejerciendo normalmente y sin interrupción hasta la fec
ha en asuntos de igualo de parecida naturaleza. 

Tercera, el Sr Gilet es legalmente compatible para este 
ejercicio. Creo que ha quedado claro y no quiero insistir en 
los argumentos que el propio Sr Gilet y otros Portavoces 
como el Sr Pascual han traido aquí en calidad, además, de 
personas doctas en esta materia jurídica. 

Cuarta, en el asunto de la asesoría legal que nos ocupa 
el Sr Gilet actúa a plena luz del día, con total y absoluta 
transparencia, con conocimiento del consistorio de Fela
nitx, no sólo de la mayoría de gobierno, sino también de la 
oposición y de los funcionarios y advirtiendo en todo mo
mento su condición de asesor jurídico de los urbanizadores. 

Quinta, el Sr Gilet no tiene, obviamente, intervención 
alguna en la aprobación hecha por el Ayuntamiento de Fe
lanitx de unas determinadas disposiciones urbanfticas y sex
ta y última, en la aprobación definitiva de las nornias subsi
diarias, aspecto que compete al Consen de Govern, el Sr 
Gilet está ausente. La conducta del Sr Gilet es, pues, no so
lamente legal, sino legítima y no hay, por tanto, caso algu
no que juzgar en esta Cámara a no ser que introduzcamos 
otros factores, uno concretamente, la sospecha de que por 
detrás de la cortina se hubiera maniobrado en favor de in
tereses de la empresa en cuestión, no sólo el Sr Gilet, sino 
además todo el Ayuntamiento de Felanitx y el Consen de 
Govem y de este ingrediente de la sospecha que detrás de 
la cortina se ocultan maniobras ilegítimas aquí no se ha 
aportado no sólo la menor prueba, sino ni siquiera el más 
leve indicio, no se ha aportado el más leve indicio o al me
nos yo no he oído a ninguno de los que me han precedido 
en el uso de la palabra en esta tribuna que hayan acudido a 
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semejante argumento y, claro, si resulta que lo único que se 
trae es la sospecha que se hace flotar y tiramos de ese hilo 
de la sospecha infundada, nos encontraremos que nadie, 
absolutamente nadie está exento de ella, porque no son so
lamente los ConseHers del Govern quienes en su actividad 
pública pueden ver afectada su actividad privada, también 
todos y cada uno de los Diputados de esta Cámara, como 
tales, y como miembros de los Consells Insulares respecti
vos. 

Con nuestras decisiones y acuerdos estamos influyendo 
permanentemente, en ocasiones muy directamente, sobre 
actividades profesionales, empresariales, fiscales, etc., que 
en definitiva pueden afectar a nuestros intereses persona
les. Naturalmente sucede lo mismo, en el ámbito de la Ad
ministración Local, con los concejales. Si admitiésemos que 
en estos casos no basta con adoptar una actitud transparen
te e irreprochable como la que el Sr Gilet ha adoptado en 
el caso que nos ocupa, sólo nos quedaría la salida de conde
nar a todo cargo público, cualquiera que fuera su naturale
za, a la dedicación exclusiva, lo cual me parece disparatado 
ya que convertiría la política en oficio de multimillonarios 
ociosos y de pensionistas, tal vez de farmacéuticos, como 
decía el Sr Gilet, o requeriría un aumento intolerable de 
los sueldos de todos esos políticos. 

Nuestro Grupo no puede, por tanto, sino eximir al Sr 
Gilet de responsabilidad política alguna y considerar que 
en nuestra Comunidad, nuestra pequefta Comunidad, efec
tivamente, diga lo que quiera algún medio de comunicación 
oficioso de Madrid, no es ésta de las incompatibilidades la 
mejor manera de controlar la_transparencia del poder pú-
blico. .. 

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sres i Srs Diputats. 

La veritat, senyors del Grup POPULAR, és que des
prés d'escoltar-los a vostés no puc entendre com tots els al
ts carrees de tates les Comunitats Autonomes de tot el país 
són incompatibles. Deuen ser d'una altra pasta, un arriba a 
pensar que deuen ser beneits, perque és que tots els alts 
carrees de totes les Comunitats Autonomes, tots són in
compatibles, fins i tot els d'una Comunitat molt més petito
na, La Rioja, governada per vost~; deuen ser d'una altra 
pasta, deuen ser d'una altra pasta. 

El Sr Gilet ha intentat contestar una part mínima de la 
interpel.lació, una part molt mínima de la interpel.1ació, 
perque ha defensat la seva postura personal. Jo no tenc el 
més oúnim inter~ a dubtar de la seva paraula, no tenc el 
més oúnim interes a no creure que voste ha estat summa
ment curós a separar la seva condició de ConseHer i la seva 
condició d'assessor d'un empresa, jo crec que voste ha ha 

fet, pero, cregui'm, la dificultat és que no hi ha manera de 
separar-ha. Record que fa molt de temps un dia vosté es va 
enfadar molt perque vaig utilitzar una paraula que vol dir 
precisament aquesta dualitat, ara no la la diré. Es absoluta
ment impossible dilucidar, si voste, qualsevol alt carrec o 
qualsevol persona acudeix a discutir un conveni urbanístic 
o el que sigui amb uns regidors o un batle, si voste actua 
com a Conseller o actua com a assessor; estic segur que no 
hi ha cap batle d'aquestes illes que ha tengui mentalment 
clar, el curiós és que no crec que hi hagi ningú d'aquestes i
Hes que ha tengui clar i lógicament, per si de cas, és el Con
seHer encara que no sigui el Conseller, encara que sigui 
l'assessor. 

Dios una societat economicament desenvolupada, so
cialment integrada com aquesta i amb una població escas
sa, aquesta dualitat no es pot mantenir, és ¡,tbsolutament 
impossible que es mantengui, tenim mil exemples cada dia i 
no importa ni esmentar-los. Temes puntuals que voste o al
tres Portaveus han dit: 

Pressupost. El que es diu al pressupost, Sr Pascual, és 
una incompatibilitat o una exclusivitat per cobrar doblers, 
una quantitat de dOblers, i nosaltres, el nostre Grup, que va 
estar d'acord com a primera passa per llevar la desigualtat 
que un Conseller que no es dedicas cobras igual que un que 
s'hi dedicas vArem dir que es'tAvem d'acord, pero vArem afe
gir que aixo no llevava - em remet al Diarí de Sessions -
que era imprescindible regular les incompatibilitats i dema
nAvem al President de la Comunitat Autonoma que no dei~ 
KAs cap Conseller que no fos en exclusiva, si no ho recorden 
mirin el Diari de Sessions. 

Incompatibilitat professional. La interpretació que fan 
de la Disposició Transitoria deis Estatuts del Col.legi d'Ad
vocats és curiosa, com a mínimo Aquest "sense perjudici" no 
es pot entendre que es lleva la incompatibilitat si no es re
gula, sinó tot el contrari: que aquestes incompatibilitats es 
poden estendre a molt altra gent, aixo és el que vol dir "sin 
perjuicio", mai manco, sinó sempre més. Jo no som jurista, 
vost~ ha saben, pero tots eIs juristes del nostre Grup i tots 
vost~ com a juristes, tots el que ha siguin també ha ente
nen. 

Les altres qüetions jo no les havia tractat, per tant no 
les contesto La qüestió de la incompatibilitat etica no li ho 
contest. He esmentat i tornaré a esmentar, perque no les 
recorden, unes frases del Secretarí General del seu Partit i 
ja ha entelldran. L'important és la responsabilitat política i 
aixo és una CAmara política, responsabilitat poUtíca tant 
del Conseller com de tot el Consell de Govern per no ha
ver volgut regular les incompatibilitats durant set anys, tot
hom ha passat per damunt aquest tema i és per aixo, per 
aquesta responsabilitat política, que avui som aquí. Si el te
ma de les incompatibilitats s'hagués regulat c1arament, ni -
s'hagués suscitat aquest constipat, Sr González Ortea, quan 
es referíen a aixo a la General Motor's, en primer lloc, i en 
segon 110c, Madrid no s'ha constipat ni ha agafat cap pul
monia, aquí no feim atxems. El seu grup poHtic apel.la a 
l'etica, allA, vost~ aquí apel.len a les lleis interpretades 
com valen; jo no he volgut apel.1ar l'etica, he volgut apel. 
lar a la responsabilitat poHtica d'un Govern que és l'úníc 
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dins tot I'Estat Espanyol que en set anys ha estat incapa~ 
de regular que els seus Consellers siguin incompatibles, 
que és l'únic del qual poden dir que els seus Consellers o 
els seus alts cArres fan feina per hares com les jornaleres i 
que em perdonin tates les jornaleres d'aquest país. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govern, té la paraula el Conseller Adjunt 
a Presidencia, Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

En primer Uoc agraesC a UM les seves paraules aixf la 
serie de matisacions i puntualitzacions, per ser més exactes, 
que ha introdui't. Pel que fa a la intervenció del CDS, com 
sempre tan ajustada a una filosofia política i deixant de 
banda qüestions anecdotiques, l'únic que Ji puc matisar és 
que he sortit a aquesta tribuna perque ha estat necessari, 
entenc que si s'haguessin donat una serie de passes previes, 
si no s'haguessin dit una serie de frases tal vegada no ha
gués estat necessari, pero que de qualsevol manera ha faig 
sense cap inconvenient. 

Ara cal que contesti als del PSM-EEM o nacionalistes 
d'esquerra. També hi ha hagut un canv.i 'de discurs, no sé 
per quina raó, pero del discurs de defó'ra al d'aquí dins hi 
una serie de matisacions jo entenc que per bé, la C8mara 
ha agraeix, dic que ho agraeix perque abans he dit que en
tenia que aquest era el forum adequat i varen ser manifes
tacions públiques que em varen obligar a dir que aquest era 
el forum adequat. 

Miri, Sr López i Casasnovas, o jo no m'he explicat o 
voste no m'ha entes, no seria la primera vegada, durant 
quatre anys ens varem dirigir la paraula i ens vare m enten
dre molt poques vegades: La qüestió de la compatibilitza
ció no és una qüestió economica, no ho ha de baixar a 
aquest nivell, no són qüestions de més o manco pessetes -
diu que no, pero vosté ha ha fet aquí -, és una questió de 
cankter professional, d'estimació professional. Li he de dir, 
a més, quan parla de coherencia poHtica o professional, 
que no tots els del PSM-EEM poden posar la ma al foc, 
dins el seu grup o dins el context del seu grup també hi ha 
persones que no tenen una actuació coherentment poHtica 
i professional, pero tampoc no entee que aquest sigui el fo
rum adequat per parlar-ne, aixo haura de succeir a altres 
forum i segurament succeira. Jo no li he contestat a la pre
gunta de quantes vega des perque la pregunta és oral; con
seqüentment, quan me la fassin oralment en aquest Pie ten
dré molt de gust a contestar-la, ja que erec que també li he 
contestat d'una manera indirecta sense referir-me directa
ment a la pregunta. Al fans de la qüestió, ni etica, ni no eti
ca, ni compatibilitat legal, ni compatibilitat iLlegal, ni pro
fessional, ni res; aquí hi ha una qüestió de caracter poHtic 
perque l'assumpte que va ocupar concretament al misser 
Francesc Gilet amb Inversiones del Este va ser un assumpte 
urbanístico Si hagués estat de vaques, del que fas, segura
ment no en parlaríem; la raó, el fans, la vertadera realitat 

de les coses és que avui ens trobam aquí perque és una 
qüestió urbanística i la qüestió urbanística que s'ha plante
jat a nivell municipal s'ha enfilat per amunt i ha arribat a
quí. 

Segurament haurem de tornar a davallar a un nivell in
ferior, oportunament, i tomarem a traetar el tema urbanís
tic, pero ja des d'un punt de vista polltic, perque pot estar 
segur que des d'aquesta tribuna el misser Francese Gilet no 
hi parlara mai; li parlara; si ve al cas, el Conseller, de les se
ves qüestions. Aixo és el que li he de contestar. 

Sr Josep Alfonso, efectivament entene que he estat eu
rós en la separaeió i voste sap que no som molt partidari 
del divorci, pero en separació de fets s( que ha he estat i li 
assegur que el batle de Felanitx ha va separar perfeetíssi
mament. Si voste hagués assistit, jo no hi vaig ser, al PIe de 
dia 20 de setembre, no de dia 29, de dia 20 de setembre a 
Felanitx, Ji assegur que hagués entes perfectament que el 
batle separava les qüestions polltiques del Conseller Gilet 
del misser Francese Gilet. Per que? Perqué ni el Conseller 
Gilet, ni tots els Consellers junts inclos el President, ni 
quasi cap poder sobrenatural seria capa~ de fer passar una 
aprovació d'una aLlegació com la d'Inversiones del Este al 
grup municipal de Felanitx si no fas per un autoconvenci
ment del benefici del poble, aixo li ha assegur a vos te, mal
dament digui que no, Sr Valenciano, voste segurament 
tampoe no hi era. M'he explicat? Aixo és lo que li volia dir, 
encara que sé que ha corregut per altres parts, eh? . 

Sobre el tema de la interpretació de l'Estatut de l'Ad
vocacia, jo li he remarcat que en primer Uoe no l'hagués 
Uegit, no s'havia adonat que hi havia una Disposició Addi
cional Tercera. No, Sr Josep Alfonso, qualcú sí, pero li ha 
hagut de passar elllibret, ha he vist. Segona qüestió, li ha 
hagut de cercar aquesta disposició, pero són molt rapids a 
l'hora de posar-ha a la premsa, pero a l'hora de concretar 
llavors ja la cosa funciona d'una altra manera. DCIl de l'any 
83 a l'any 90 hi deu haver hagut com a mfnim qtiatre juntes 
de govern diferents, dos degans i quatre juntes de govern 
diferents; no em pue explicar com és possible que en aquest 
moment no m'hagin expedientat. Si la seva interpretaeió és 
aquesta que jo no pue exercir de misser, en primer Uoe vol
dria saber perque em pass en la quota cada tres mesas i com 
és possible que, essent un fet absolutament notori, perque 
és notori, una de les coses que no es poden dir és que jo fa
ci de Conseller d'amagat, fins i tot qualque vegada som dalt 
de tot del termometre. Conseqüentment no entene el com
portament d'aquesta junta de govern, bé, natural q,ue l'en
ten e: que aetuo dins la legalitat estatutaria i dins la legalitat 
des del punt de vista autonomie. 

No és ver, Sr Josep Alfonso, que aquesta Comunitat 
no hagi regulat les incompatibilitats. En primer lloc, les ha 
regulat; que no li agrada com ho ha fet, aixo és una altra 
qüestió. Tampoe no és ver que no hi hagi altres Comunitats 
que no tenguin regulat el tema de les incompatibilitats; no 
ha dic perque serveixi d'excusa, perque aquesta Comunitat 
ha ha regulat, peró la qüestió és que Aragó no li ho té, es 
regeix per una Uei estatal que ves a saber quina és; Cana
ries no en té, no senyor, es prepara un Projecte de LIei que 
no va prosperar; Múrcia, no tenim dades, tal vega da en té, 
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pero no hem trobat dades i li assegur que ho hem cercat; 
Valencia, exactarnent igual, no ba legislat res, a part que les 
interpret.acioDS i 1 aplicació de determinades nOTmes també 
varia quant a la incompatibilitat deIs aIts cArrees o deIs run
cionaris melosos en la Llei de Funció Pública. No perque 
tengui més importancia, jo he dit per endavant que aquesta 
Comunit.at ha regulat les incompatibilitats, d'una manera o 
altra, pero les ha regulat; el que no és cert és que totes les 
Comunitats ho hagin fet. 

Res més, moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, se suspén la Sessió per quinze mi
nuts. 

lI.-DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
PRESENTADES PEL GRUPS PARLAMENTARfS EN 
RELACIÓ AMB L'INFORME DE LA COMISSIÓ NO 
PERMANENT D'INVESTfGACIÓ 1 ESTVDl DE LA 
PROBLEMATICA DE LES TOXICOMANIES. 

- NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES: RG.E. NUM. 
·318/90 

- CDS: RG.E. NUM. 405/90 AL 413/90, AMBDOS 
INCLOSOS. 

. - POPULAR: R.G.E. NUM. 445/90. 
. - MIXT: RG.E. NUM. 446/90. 
~- SOCIALISTA: RG.E. NUM. 451/90. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la Sessió. Passam a debatre el Punt II de 
1'0rdre del Dia, sobre les Propostes de Resolució presenta
des peIs Grups Parlament.aris en relació a l'inforrne de la 
Comissió no permanent d'investigació i estudi de la proble
matica de les toxicomanies. Per fer la presentaci6 d'aquest 
estudi té la paraula el President de la Comissió Sr Alfonso 
Salgado. 

EL SR SALGADO 1 GOMILA: 

Sr President. Sres i Srs Diput.ats. Senyors del Diari de 
Sessions. 

Unicament unes paraules, Sr President, com a Presi
dent de la ja dissolta, o sigui com a ex-president de la Co
missió d'investigaci6 i estudi sobre la problematica de les 
toxicomanies per introduir I'informe elaborat per la Ponén
cia i aprovat per la Comissió. 

Ens remuntam a dia 4 de maig del 1988, quan aquest 
Parlament va aprovar la constitució d'aquesta Comissió. 
Dla 6 d'octubre del 88 es constituf la Comissió i dia 8 de 
novembre del 1989 la Ponéncia encarregada de redact.ar 
l'inforrne. Entre eIs anys 88, 89 i 90 es van celebrar un total 
de 31 sessions, 23 reunions de la Cornissió, 5 de la Mesa i 
18 de la Ponéncia. Es va demanar documentaci6 a proposta 
deis diversos Grups Parlamentaris al Tribunal Superior de 
Justfcia de les Illes Balears, Delegació del Govern, Associa
ció Balear d'ajuda al Toxicüman, Consells Insulars de Ma-

llorca, Menorca, Elvissa·Forrnentera i a diversos serveis 
d'aquests, a la Vice-presidencia del Govem, Associació El 
Patriarca, Associació de Veins de Sa Calatrava, al Projecte 
Home, a l'Associació de Marginats La Sapiencia, a la Con· 
selleria de Sanit.al i Seguretat Social, a la Comunitat Evan· 
gelista, a l'Ajumamcnt de Palma i al Senal de la Nació. 

Quant a visites i compareixences, empre a petició deis 
Grups Parlamentaris, van lenir 1I0c un lOlal de 26 compa
reixences i la Comissi6 va practicar 6 visites a centres de re
habilitació de toxicümans. 

Jo crec que aquesta Comissió, a pesar de lOtes les difi
cultats que componava entrar en una materia un poe des
coneguda fins i tOl quanl a la mecélnica que s'havia de eguo 
ir per a aquesta tasca va fer i va bé la seva feina j a pesar 
també d'algunes incomprensjons i d'algunes confusions fo
ra d'aquesta Cambra respecte del carAcler secret deis treo 
balls, que nO era capritxós per pan de ningú, sin6 sentilla
ment un precepte reglamentari. 

Avui, en DOro de la Comissió, ti [aig tramesa, Sr Presi
dent, del que refleeteix tota aquesla feina que hem fel eIs 
diversos Grups i només vull fer una molt breu referencia 
que grAdes a la seriositat amb qut tots els membres es 
prenguercn la Comis i6 va ser possible arribar scnse esme
nes ni vots particulars a l'informe que avui es presenta i 
que supO que tOl5 els Diputats ja tenen en les seves manso 

Moltes grAeies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Salgado. 

Per defensar les Propostes de Resolució registrades 
amb el núm. 445/90 presentades pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

" , 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Les propostes de resolució que avui presentam aquf 
sÓn una mica afegits al que en conjun1 llem derminats 10ts 
eIs grups polities, perque en veritat ha estat una feina de 
col.aboraci6 i no d'obstrucció, sinó tOl el contari. Per pri
mera vegada he de reconéixer seriosament I'aportació de 
tots plegats. 

El primer punt que vull defensar és que abans de crear 
serveis s'ha d'afavorir la prevenció ¡ la reinserció. Massaso
vint ens trobam amb fets de la vida social que després cos
ten molt de recuperar perqut hem arribat tarÓ i en el cas 
de la droga cree que el que hem fet durant aquest any, tant 
de bo haguéssim tengut la visió de fer-ho baslanLS anys en
rera, hem de pensar que a~ no és una cosa que hagi sonit 
espontAniament, record que ja fa UDS 18 auys jo ja vaig veu
re enmig d'un carrer de Suecia coro dues noies s'injectaven 
a vinl passes de la pollcia, La qua! cosa vol dir que indiscuti
blement nosaltres ho baguéssim pogut preveure perfecta. 
ment que haviem de preveure que la nostra societal, que 
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s'anava modernitzant, diguem-ho així, en uns ambients so
cials determinats i una forma de riquesa que a vegades, més 
que dur-nos a un benestar, du certs malestars implicats, 
acabaria amb aquest problema. 

Per tant, voldria que el primer fos fas aquest, perque 
per mi és el més important, pero parlam de prevenci6, que 
ha de néixer de veritat i urgentment amb malta dures a si és 
necessari - em referesc a duresa de feina - perque no passi 
que els nos tres fills que van creixent es trobin, com passa 
avui en dia, amb una oferta continua d'unes coses vertade
rament horroroses que existeixen i que ni la mateixa poli
cia, com hem vist aquests dies, és capa<; d'atallar d'una for
ma radical. 

Es fa necessari, per tant, que el Govern Balear elabori 
un Pla Territorial de Drogues que hauria de tenir en comp
te l'actuació no solament de la Conselleria de Sanitat, sinó 
de la Treball i Educació, alío és molt important, Treball i 
Educació. Aquest Pla Territorial hauria de contemplar al
tres tipus de drogues, perque jo crec que aquesta vega da 
hem fet un petil lapsus, eris hem limitat a parlar excessiva
ment de la droga com si només fas injectar-se, el famós 
porro i coses d'aquest tipus, quan realment sabem molt bé 
que la droga més antiga que tenim aquí segurament és l'al
eohol, que hi ha casos molt importants i que 1'alcoholisme 
també du a altres línies com aquesta de les drogues dures i 
coses semblants. 

Per tant, si bé es veritat que aquest éS'tudi no ha arribat 
a conclusions d'aquest tipus, hem de fer possible que quan 
facem aquest pla s'hi incloguin els temes de l'alcohol .i el 
tabac, que també són drogues malgrat semblin més tolera
bles pel fet de ser coses més senzilles i és important reco
neixer que també són un defecte de la nostra societat. 

El segon punt és aconseguir la coordinació de tots els 
serveis que actualment treballen en el camp de les drogo
dependencies. Hem de reconeixer que a nivelI nacional la 
coordinació no ha existit, hem de reconeixer que hi ha un 
pla, abans ja ho he dit perque en realitat sé que n'hi ha un, 
un Pla Nacionallligat a les Autonomies, pero és un fet que 
aquest Pla Nacional que existeix teoricament, durant aques
ts cinc anys - si no vaig equivocat va néixer I'any 85 - de co
ordinacions aquf hem vist tranquil.lament com la mateixa 
Ministra Sra Matilde ha repartit 900 milions de pessetes als 
seus ''', sense considerar per res si la Conselleria d'aquí te
nia un pla a dir, si tenia una feina a fer en aquest tema; no, 
senzillament ens hem assabentat que havia repartir 900 mi
!ions de pessetes. Jo no die que'estigui mal fet a0, si en vol 
repartir 1.000 o 2.000, millor, pero la veritat és que aquí 
parlam de coordinació i crec que és bo tant pels de dalt 
com pels de baix, no és tracta de fer cap atac a ningú, la fei
na és massa important per dedicar-nos a atacar ningú, aquí 
no es tracta d'atacar el Partit Socialista, els de la dreta o els 
de l'esquerra, aquf és tracta de ser realment capa<;os perque 
dur endavant aquest tema no és una obligació de colors 
partidistes, sinó una obligació general. 

El tercer punt diu "exigir una repartició equitativa a les 
Illes Balears deIs diners que es destinen a les drogo-depen
dencies". Menorca - i no dubteu que en aquest cas som un 

poe afectat - rep molt poca yosa tenint rcalment en compte 
les necessitats i els serveis que es presten. Aquí, tal vegada 
jo podria acceptar una certa modificació no lant partidista, 
perO sí vull dir que el repartiroent s'ha de fer molt objecti
vament i sense cap pressió, perque personalment i potser 
d'una manera inconseient lots tenim una tendencia a veure 
més uns problemes que UDS altres. M'agradaria que ten
guessin l'honradesa davant nosallres mateixos i eIs nostres 
ciutadadans de fer un repartimen l correcte segons les ne
cessitats, encara que en un moment coneTet LOl vagi a parar 
a una illa, és igual. Si vertaderament, per desgracia, una H
Ila ho necessita més que una altra, ja lé prou desgracia, do
nar-li LOl; en definitiva vull dir que sigui un reparLimenl 
molt objecliu i de cap manera motival per les capacilats 
verbals, polftiques o de pressió les que siguin. No hi ha -
d'haver singl.llarilats, insisteixo, sinó una cosa vertadera
ment plural. 

El quárL punl diu que "des de l'Administració es realit
ti una campanya com cal de la prevenció de les toxicoma
nies e laborada per a lota la Comunital de les UJes Balears i 
integrada dins un programa d'Educadó per a la Salut, evi
tanl iniciatjves poc efective í moltes vegades conlrapro
duellls". Crec que aquesl ponl l'haurfem d'examinar moll 
tranquil.lamenl perque pcnsam que hi ha molta gent de bo
na voluntal que es dedica a Cer feina, insisteixo, de molt bo
na voluntal, perO el problema és que a vegades amb molt 
bona voluntal es flln vertaderes barbaritats i per tant hem 
de pensar que la nostra obligaeió és no acceptarde cap ma
nera les bones voluntats no controlades. Es una tasca im
portant d'aquesl Govern i de 10lS nosaltres com a Parla
mentaris que t9tes aquestes reines s'ulilitzin bé i es contfO
Un el m3xim. Moltes vegades, insisteixo, gent de bona fe fan 
o diuen coses que queden bé i resulta que no en tenen idea, 
perO es posen a decidir coses. Els Dipu[8lS metges que hi 
ha aqu( dins saben moll bé de que parlo i crec que eUs són . 
els primers que no valen que succceixin aquestes coses. 

El punl dnque parla, sobre el manteniment de la Me
lado na, que s'ha de demanar que es fad el necessari perque 
es pugui lreballar entre toes cls criteris per a la seva disper
s.ió de les Balears ¡ evitar aix:! iniciaLives puntuals i descoor
dinacions. Ve a ser una mica el que deiem abans, que de 
sobte la Metadona s'ha convertit en una cosa que tothom 
pot emprar i que lOlhom sap com s'ha d'utilitzar i segons 
les meves informacíons moJI.S vegades s'utilitza molt mala
ment i, pcr tant, és un cosa que pos a part del que he dit 
abans perqut hi ha genl que es ereu que és com un "ave Ca
esar" í no ho és ni molt manco sinó que ha de ser una cosa 
especialment estudiada i vigilada. 

Per últim, el punt sise, diu que considera m que el tre
ball dins el camp de les drogo-depend~ncies és diflcil j sot
mes a canvis continus a causa no solament de ser una espe
cialilat moll jove, sinó lamM a fets coro l'aparició de la roa
Jaltia de la Sida canvis a nivell de legislació, aparició de de
mandes de tractaments nous, ara la cocaYna, i per aixo és 
moll important que es contempli un pla de formació l/o re
ciclalge del personal que treballa aques t tema. Segurament 
que el redclalge és un problema de tot arreu, en qualsevol 
úpus de feina reconeixem de cada día més la neces ital del 
reciclatge perO ja die que aques t lema és molt més impor-
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tant, parlam de la salut intrínseca, segurament d'un deis 
problemes Olés greus que hi ha avui en día en el món. AJes
hores és moll importanl la veritat que els reciclalges han 
d'estar totalment al dia. La capacital de comunicació amb 
el que pugui passar tanl als Estats Units, com a Mica o 
aquí ha de ser immediata i s'han de con~ixer les fórmules 
millors i s'ha d'estar mO)l al dia en aquest tema, un tema 
que, amb el Pla General de Coordinaci6 Nacional, no dub-
10 que serA admes i promocional per lOts, i insisteixo una 
vegada més a donar les gracies a 10LS els Parlamentaris que 
han colaboral en aquesta feina que jo dic que ha estal bri
llanto 

Gnkies, Srs Parlamentaris i Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

El nostre Grup vol felicitar el representant del Grup 
Parlamentari MIXT per les sis propostes concretes que ha 
presentat, entenem que constructives i que la sensibilitat 
social és semblant als aspectes que eH ha exposat, si bé des
iljarfem que molles alLres vegades, sObretol en e l momenl 
d'haver d'exigir actuacions concretes al Govem, aquestes 
sensibHitats expo 'ades amb bones paraules també es con
cretassin en exigencies a I'Executiu, que em pareix que lam
bé baur[em d'entrar en aquesta materia i ha farem d'aquf a 
una estona. 

Aixf i tal, voldrfem comenlar la propoSI8 tercera res
pecle del reparliment equilatiu deis dobters en el conjunl 
de les Illes Balears. Nasallres pcnsam qu.e el tema equitaliu 
s'ha de referir al territori de cada ilIa, cviden unen l, pero 
també als projectes d'atenció als drogo-dependents que hi 
pugui haver, és a dir, no només referit al tema territorial, 
sinó també a1s projecles. Entenem que ellexl es pot enten
dre aOO, si bé de I'explicació podría par~ixer que s'anas més 
bé al tema de cada ona de les lIJes. Si enlrassim a cada una 
de les Illes, no ho é, no sé com podr(em veure eis númc
ros, perque tal com es reparteixen el recursos economics 
hem de lenir present que hi ha distinles Administracions, 
que hi ha distints projectes i per ventura no disposam de la 
informaci6 completa sobre aixo i per aquesl motiu ens pa
reix que la fonnulació escrita és l'cxacta i la que haurlem 
de votar sense més consideracions, perque peT ventura el 
paremtesi que fa referencia a una Illa no seria absoluta
menl objectiu num~ricament parlant, si haguéssim de treu
le numeros, que no cree que sigui el que hem de fer avui en 
aquest Parlament. 

ELSR PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resolució núms. 405 a 
413/90 presentades pel Grup Parlamentari CDS, té la pa
raula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

A pesar de ser reiterativa con las intervenciones pasa
das y probablemente con las futuras, es cierto que el traba
jo de la Ponencia ha sido elaborado por todos los Grupos, 
pero además de estas constataciones quisiéramos ver incor
poradas otras resoluciones, 

CDS considera que tanto el llamado modelo permisivo 
como el modelo represivo producen efectos negativos, por 
lo que entre ambos extremos la polftica a seguir debe ba
sarse en una intervenci6n que impida y dificulte que au
mente el número de personas drogo-dependientes y al mis
mo tiempo facilite la reinserción y la readaptación perso
nal, social y laboral a quienes deseen abandonar la droga. 

A tal fin, creemos que es necesario desarrollar la inves
tigación en este campo y facilitar, mediante el propio siste
ma educativo, una información real sobre la dependencia 
psíquica y física que produce la drogo-dependencia, impul
sar en la política preventiva la educación y la formación 
junto a la información oportuna sobre las nefastas conse
cuencias de la droga tanto en el plano de la libertad indivi
dual como del orden social, incluir la drogo-dependencia 
en los programas de seguridad y salud en el lugar de traba
jo en desarrollo del artículo 118.A del Acta Unica Euro
pea. Por todo esto, CDS propone en su resolución 407 que 
el Govern presente al Parlament un Plan de Educación pa
ra la Salud que recoja especialmente la Campafia de pre
vención de toxicomanfas. Es necesario pasar de la informa
ción a la educación, es decir, de la adquisición de conoci
mientos al aprendizaje de comportamientos. 

También creemos necesario y por ello proponemos 
que las instituciones autonómicas y locales apoyen y ayu
den tan s610 a las entidades legalmente constituidas, sin fin 
de lucro y cuyas actividades acrediten la necesaria solvencia 
técnica, correcta gestión económica e irreprochable trayec
toria, es decir, tan sólo debemos apoyar y ayudar a los cen
tros privados de reconocida solvencia para los tratamientos 
de rehabilitación. Todos somos conocedores y en concreto 
los miembros que hemos formado parte de esta Comisión 
que existen centros privados cuya solvencia es difícil de de
mostrar y su gestión económica muy difícil de entender. 

La Propuesta de Resolución que presenta el CDS re
gistrada con el nO 405 y las registradas con los nOs 409 y 410 
están muy en relación, por cuanto que en la primera se dice 
que el Govern promueva un programa de coordinación y 
cooperación entre las distintas administraciones e institu
ciones sociales implicadas en el problema de toxicomanías; 
en la segunda, que el Govern promueva la firma de un con
venio entre los Consells Insulares y los Ayuntamientos con 
tal de coordinnar esfuerzos y de evitar la duplicidad de tra
bajos en materia de lucha contra las toxicomanías. 

En el informe del Defensor del Pueblo correspondien
te a 1988, por citar el último, se dice que "la creciente aten
ción al problema de la droga por parte de las Administra
ciones Públicas ha generado múltiples iniciativas en el ám-
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bita de sus respectivas competencias. La aplicación de im
portantes recursos económicos en este campo ha puesto de 
relieve algunas deficiencias que sería oportuno corregir pa
ra alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad. La ausencia 
de una efectiva coordinación entre las Administraciones 
Públicas competentes da lugar a la existencia de medios 
desproporcionados en algunas zonas y a la falta casi total 
de medios en otras". Sigue diciendo el informe: "Parece, 
pues, perentorio que se establezca un mayor nivel de coor
dinación entre las iniciativas municipales, provinciales, au
tonómicas, estatales, etc., que eviten la duplicación o las la
gunas de medios asistenciales ya que las disfunciones exis
tentes tienen como consecuencia una manifiesta dispersión 
de los recursos económicos y una deficiente rentabilidad de 
los medios aplicados a este fin". 

Como podemos ver, la coordinación y cooperación ya 
fueron reclamadas 0, mejor dicho, recomendadas a todos 
los niveles. La Propuesta de Resolución 410 es más amplia, 
ya que es tablece un programa de actuaciones que desarro
ll e una polftica de coordinación de las Ad minis traciones 
Públicas que ganullize un más alto grado de eficacia en 
cuamo a la prevención de la demanda, red ucción de la fer
ta y tratamiento y reinserción de los toxicómanos. 

La Propuesta de Resolución 408 sigue teniendo que 
ver con las anteriores, es decir, colaboración institucional 
en este caso dirigida a Menorca. Los esfuerzos del Consell 
Insular han de reconocerse, pero si desde el Govern se 
prcsta esa colaboración puntual que se expone en la pro
puesta de resolución, creemos que serta importante la crea
ción de una comunidad terap~utica o bien un piso de acogi
da, que parece ser la necesidad más acuciante en este mo
mento, para la reinserción con cargo al presupuesto de la 
Comunidad, creemos que sería importante. 

La Propuesta nO 411 hace de nuevo referencia a coor
dinación o colaboración y en este caso en concreto a la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que es una 
institución privada sin animo de lucro oficialmente recono
cida y clasificada como de carácter benéfico asistencial. Es 
asimismo entidad consultiva de Naciones Unidas, creada 
con la finalidad de llevar a cabo cuantas actividades puedan 
contribuir a erradicar' el grave peligro de las drogo-depen
dencias mejorando las condiciones de la vida humana. En
tre los objetivos generales de la Fundación esta el de pro
mover convenios de colaboración con cualquier institución 
que desee realizar cursos de formación en drogo-dependen
cias, así como coordinar una oferta de formación en drogo
dependencias que pueda satisfacer las demandas especificas 
de colectivos, profesionales, padres, educadores e institu
ciones. 

Aunque entre los fines de la Fundación se contempla 
todo el ciclo terapéutico de la drogadicción - investigación, 
prevención, rehabilitación y reinserción social - las prime
ras actividades se han dirigido hacia la prevención. Para 
ello se ha creado un centro de documentación e informa
ción, el Instituto de Documentación e Información sobre 
Drogo-dependencias, que reúne todo el máximo de docu
mentación española y extranjera recogida en libros, revis
tas, material audiovisual, etc., relacionados con cualquiera 

de las facetas de la drogadicción, tanto en el campo de la 
investigación com en el del tratamiento, así como un regis
tro de centros asistenciales de información, de ayuda, todo 
ello a disposición de cuantas entidades lo soliciten. Solici
témoslo. 

La Resolución 412 de creación de un servicio de asis
tencia telefónica permanente, creemos que seria factible si 
hay voluntad en su creación y además creemos que en muy 
breve plazo de tiempo. El servicio telefónico debe estar in
tegrado por personal capacitado para dar respuesta a la de
manda de información sobre recursos asistenciales, orienta
ción sobre drogo-depem!encias y otras consultas relaciona
das con el consumo de droga. El informe anual del Defen
sor del Pueblo relativo al año 86, que fué presentado el 6 
de mayo del 87 en el Congreso de los Diputados ya decta 
"creemos que la asistencia inmediata a los afectados debe 
ser un objetivo prioritario, procurándose tanto la deshabi
tuación como la rehabilitación y reinserción social. Además 
de las medidas preventivas generales para una mejor orien
tación, es preciso poder facilitar una dirección o un teléfo
no de un organismo público en cada provincia a cualquier 
persona afecta a una drogo-dependencia que voluntaria
mente quiera curarse", etc., etc., seguía el informe. Como 
vemos, ya ero recomendado por el Defensar del Pueblo el 
año 87 lo que nosotros proponemos en esta Resolución en 
el año 90. Querríamos que nuestra Resolución tuviera me
jor suerte, ya que no es una simple recomendación. 

Por último, la propuesta registrada con el nO 413 nos 
parece que, a pesar que recientemente se han 'adoptado 
medidas restrictivas en este sentido, son insuficientes; se 
deberían, además, extremar las sanciones para casos de ma
nipulación y utilitzación de fármacos por personal no com
petente. La disponibilidad de substancias que generan de
pendencia, como los psito-fármacos, los estimulantes, etc., 
debería restringirse. Creemos que esta resolución incide di
rectamente en lo que es la prevención. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les Propostes de Resolució R.G.E. núm. 
318/90 presentades pe) Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, té la paraula del Diputat Sr Sebas
tia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Es la vegada que fa quatre que discutim en aquest Par
lament en Plenari el problema global de la drogo-depen
d~ncia, bé, la vegada que fa cinc després de dues interpel.la
cions, dues mocions i després d'aquests set anys que duim 
d'autonomia a les Illes Balears. Segons el nostre Grup, 
abans PSM-EEM i avui NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, per bé que som els mateixos els que hem treballat, es
tudiat i Huitat, els avan~s que hi ha hagut són relatius; no 
podem dir que no s'hagi avan~t en el terreny de l'estudi
tractament-prevenció, pero al mateix temps de cada vegada 
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el problema és molt més gros. 

Per aixo, després d'aquell 4 de maig del 88, que amb 
una filosofia, amb un consens ideologic majoritari en 
aquest Parlament, jo diria que en la idea, en les paraules 
to18 estavem pn\cticament d'acord, a partir d'aquell 4 de 
maig del 88, insistesc, ens han guiat una s~rie de principis, 
una s~rie de pun18 senzills amb els quals hem volgut actuar. 
Per aixo, en aquest moment, el nostre Grup vol ser molt 
senzill i resumir molt les intencions que hem tengut i les 
que tenim i sobretot per situar-los en quin moment proces
sal ens trobam, on hem arribat i quina és la perspectiva im
mediata de futur. 

Per aixo intentaré resumir en 10 pun18, en 10 aspectes 
les nos tres conclusions d'aques18 dos anys de feina i jo diria 
d'aquesta preocupació que hem expressat reiterades vega
des des que som en aquesta Cambra. Els 10 pun18 són: 

Primer, som davant un tema basic, ens trobam davant 
un problema que afecta tots els sectors de la societat de les 
Illes Balears, que afecta tota la societat i de cada vega da 
amb més intensitat. Maldament haguem avanr;at en certs 
aspectes, el problema de cada vegada és més gros; malgrat 
molta gent avui no presti gaire atenció a aquest tema en 
aquest Plenari, és ben cert que tothom coneix el problema, 
creim nosaltres, i per tant és una irresponsbilitat que no 
ens preocupi contínuament. 

El segon punt, per tant, és el reconeixement del pro
blema cada dia, a cada instant i aquest reconeixement no 
ens pot dur de cap de les maneres a abaixar la guardia en 
cap aspecte deIs que fan referencia a la drogaaddicció, pro
blema que jo qualificaria tal vegada com el primer, el pri
mordial que té la societat de Balears en aquest moment. 

En tercer lloc, avui hem d'insistir en un tema que hem 
dit moltes vegades, la urgencia de reconeixer públicament 
els que han treballat, els que treballen en el terreny de la 
drogaaddició i més des del punt de vista de la prevenció, 
des del punt de vista del tractament o des del punt de vista 
dels familiars que des d'un punt de vista poHtic. Aquest re
coneixement públic, aquest homenatge en certa manera 
s'ha de fer, perque en moltes ocasions és una de les feines 
més desagradables que existeixen, menys reconegudes i, en 
definitiva, més difícils. Per tant, que arribi aquest reconei
xement als qui treballen quotidianament en aquest tema. 

El quart punt és que els debats i feina parlamentaria 
s'han fet, hi són i hi serano No podem oblidar de cap de les 
maneres que un dels temes fonamentals, quan hi ha un pro
blema social, és debatre'l, divulgar-lo, és fer -lo arribar a 
to18 els racons de la nostra societat, amb modestia, pero a 
la vegada cadascú en elUoc on pugui; nosaltres, ara i avui, 
és en aquest Plenari del Parlament de Balears, dema proba
blement sera en una entitat, al carrer, en famBia, amb gent 
drogaaddicta. Sigui on sigui, alla hem de ser; per tant, in
tensifiquem to18 els debats i tota la feina que hi pugui ha
ver en aquest respecte. 

Punt cinque. Nosaltres creim que hi ha un pecat origi
nal en tat el problema polftic entorn al problema de la dro-

ga a Balears i creim que és la necessitat, la falta d'un pla ge
neral d'actuació incardinat en un Pla General de Salut. 
Mentre no hi hagi aquest pla general, sera molt dificil que 
hi hagi actuacions concretes a to18 els nivells, será molt di
ficil que hi hagi una coordinació real i eficac;, sera molt difi
cil que to18 els sectors interessats participin en el problema 
amb intensitat, molt dificil sera el reciclatge de professio
nals, molt difícil será la investigació de nous problemes, de 
noves tecniques, de fer nous estudis i, en definitiva, noves 
actuacions. Per tant, tornem al pecat original, reconeguem 
aquest problema polític i mirem de fer aquest pla general 
d'actuació, aquest Pla General de Salut que el reculli i que 
en definitva sigui un pla director en to18 els aspectes i que 
sigui aquest pla territorial que tant hem reclamat i que tant 
reclamam. 

Sise punt. Acabem, a veure si ho aconseguirem, amb 
les discussions i bregues pol1tiques entre els responsables 
polítics del Govern de Balears, els reponsables polftics de 
Consells Insulars, responsables polítics d'Ajuntaments, res
ponsables polítics del Govern de l'Estat, per bé que hi hagi 
partits diferents que comandin una institució o una altra. 
Es increible, per exemple, que perque hi hagi un partit, els 
tecnics es vegin condicionats al fet que al responsable poH
tic ti agradi més una cosa o una altra i, en definitiva, atu
ram, col.lapsam actuacions necessáries per qüestions no ja 
partidistes, sinó a vegades per qüestions que nO sé com 
qualificar de maneres d'entendre, els distints responsables 
polftics, el que es fa o deixa de fer. Respecte de Balears, el 
Pla Nacional de Droga pateix d'aquest problema, el Govern 
de Balears en pateix respecte del Pla Nacional, l'Ajunta
ment de Palma amb la Conselleria de Sanitat i podem segu
ir amb un lIarg etretera inadmissible en un problema com 
el de la droga. Avui no treurem exemples concrets, pero jo 
crec que tothom, to18 vostes ho saben perfectament. 

Punt seté, acabem amb el burocratisme. Com.és possi
ble que d'un Decret d'acreditació de centres n'hagi sortit 
una polemica com la que hi ha hagut i resulti que no s'ha 
ajudat la gent que treballa en el tema de la droga a resoldre 
els problemes de papers. Jo vaig estar un poc empegue'it 
quan vaig veure els problemes que es generaven posterior
ment al Decret, un Decret que crec que és positiu, pero el 
burocratisme del Govern, en aquest cas de la ConselIeria, 
ha frenat unes possibilitats d'integració de persones, de sec
tors, i s'ha generat un problema encara no resolt. Per tant, 
acabem amb el burocratisme,també si és possible. 

Apartat vuité, seguiment, continultat de la feina feta, 
de la sensibilitat pública. Aquest és un punt prou impor
tant. En una de les nos tres resolucions, la núm. 19 - en pre
sentam 19 i ho feim a la darrera conscientment - denun
ciam incompliments del que el Govern de Balears s'ha 
compromes a fer, en aquest Parlament; incompliments, per 
exemple, d'actualitzar el Pla Territorial, d'informar aquest 
Parlament, d'actualitzar constantment el pla de lIuita con
tra la droga. Hi ha una certa descuranr;a moltes vegades, di
guem-ho aixf, i per aixó el seguiment, la continuitat de tota 
la feina comenC$3da és imprescindible. La gent que repre
sentam els Grups Parlamentaris, ni l'Administració Auto
nomica, ni el Conseller, ni el Director General, ni tota la 
gent que treballa dia a dia amb voluntat no ens podem per-
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metre el luxe de no continuar, de no seguir. Es un tema 
prou important, prou de futur perque tots ens exigim 
aquest seguiment, aquesta continuHat. 

Aixo ens du al punt següent i és que no podem deixar 
tampoc les responsabilitats concretes que tenim a cada mo
ment cada un de nosaltres, cadascú en el seu ambit. Sobre 
aquest punt, a nosaltres ens pareix, i ho he dit abans, que a 
la Conselleria li ve un poc grossa la responsabilitat i procu
ra dir ara hem de coordinar i per aixo el Centre d'Atenció, 
per exemple, deixarem que a Palma ho faci l'Ajuntament i 
nosaltres farem els pobles; llavors a vega des un centre ha 
dit a la Conselleria facem un conveni d'actuació, la Conse
lleria diu sí pero llavors no el fa; el Parlament díscuteix i 
acorda unes coses i els responsables de la Conselleria no ho 
presenten; en el Pla Nacional, nosaltres creim que si s'ha
guessin dut coses més ben dutes per ventura s'haurien 
aconseguit més recursos i per ventura podríem protestar 
amb molta més fermesa que hi ha un oblit respecte de Ba
¡ears en el Pla Nacional, nosaltres aixo ho veim i ho creim, 
pero al mateix temps també s'haurien d'haver fet les coses 
molt ben fetes . 

En definitiva, ens fa la impressió que les responsabili
tats que tots lenim, les del Govern de Governar, les nos tres 
són unes altres, pero les seves són de governar, no les po
dem deixar de banda i creim que avui s'ha de cridar l'aten
ció en positiu respecte d'aquest problema de les responsa
bilitats .. En aquest sentit ho deim una altr~ .vegada, senyors 
del Govern i Srs Diputats, el nostre Grüp esta dísposat a 
col.laborar, a ajudar, afer feina d'una manera desinteressa
da en aquest tema i en altres que són els temes socials més 
basics d'aquesta societat. Basta que ens ho diguin perque 
venguem a ajudar-los en qüestions tecniques, si en sabem, i 
en qüestions polítiques amb els nostres sabers. Volem in
sistir: la responsabilitat en el tema de la droga és massa im
portant pr deixar de banda responsabilitats i actuacions. 

El darrer punt és respecte de la pluralitat d'opcions i 
de persones que treballen en el terreny de la droga. Pensem 
que está bé que ens orientem cap a uns projectes o cap a 
uns altres, está que ens definim, estan bé coses que han fet i 
que fins i tot el Conseller sap que li hem aplaudit i que es
tam d'acord amb molts aspectes que eH ha manifestat i que 
nosaltres també hem manifestat, pero pensem que hi ha 
moltes persones, molts de sectors i que cal animar-los tots, 
reconeixer-Ios tots, impulsar-los 10ts i també controlar-los 
tots, un control que també volen i desitgen, pero a partir, 
ho he dit abans, d'un pla general d'actuació, d'un Pla Gene-
ral de Salut. " 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sols per dir que majorment estam d'acord amb les 
aportacions que ha fet el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, tret de la núm. 5 perque la Sida és un proble
ma eminentment sanitari i el que és urgent és la prevenció i 
el tractament d'aquesta malaltia des de les institucions cor
responents. Per tant, demanam que ho facin els especialis
tes en drogo-dependencia ... encara més les accions i em
mascarar la manca d'actuacions coherents en l'ambit estatal 
i au10nómic respecte d'aquest problema seria més greu. 

Quant al núm. 9, també voldríem dir que si tots dema
nam coordinació, com podem demanar que el servei de co
ordinació de drogo-dependencies de la Conselleria de Sani
tat del Govern Balear es dediqui afer tractament? Hem 
d'exigir que coordini i si realment fan falta més serveís per 
al tractament exigir també que es creIn, pero no sense ha
ver determinat abans exactament quin és el nivell de de
manda real i no crear més serveís sense que els existents -
s'hagin coordinat realment. 

Quant al núm. 10, per al fet de la desintoxicació fa fal
ta una unitat especial de personal especialitzat destinat 
únicament a desintoxicació. A Menorca, el nombre de des
intoxicacions hospitalaries que es realitzen per any no justi
fica tot a0. Les desintoxicacions es realitzen sense cap ti
pus de problema en el Centre de Salut Mental de Ciudade
Ha i a Son Dureta segons conveni amb el ... , per tant creiem 
que no és necessari. 

Sobre el núm. 11, creiem que actualment tot servei 
acreditat per iniciar un programa de manteniment amb 
Metadona. El que s'ha de demanar és que es faci el neces
sari perque es pugui treballar amb tots els criteris per a la 
seva dispersió a les Balears i evitar així iniciatives puntuals 
i descoordinades. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sr Alefiar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Muy brevemente, solamente para exponer la postura 
del CDS respecto a una de resolucions del Grupo NACIO
NALIST Al D'ESQUERRES. 

Respecto a la nO 5, Sr Serra, el Sida no es una toxico
mania, es una enfermedad. Si hablamos de tratamiento de 
toxicomanías, no creo que debiéramos hablar del trata
miento el Sida, entre otrs cosas porque los recursos econó
micos que se deberfan destinar al tratamiento del Sida po
drían dejar a cero los recursos económicos que se destinen 
al problema de la droga y yo creo que lo que había que ha
cer es prevención del Sida, efectivamente, pero no trata
miento del Sida en este caso concreto, eso es objeto de otra 
materia completamente distinta, en este caso estamos ha
blando de toxicomanías. Además, el Sida no es una enfer-
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medad que afecte sólo a toxicómanos; el CDS estaría dis
puesto a apoyar esta resolución en caso de que se excluyera 
el término tratamiento y se dejara prevención del Sida. 

Respecto a la nO 15, las Administrciones públicas de
berían tener un servicio de asesoramiento, información y 
tal, yo casi me atreverfa a decir que es lOtalmente contraria 
a la fi10sol1a de las que ha propuesto el CDS, lo que usted 
pIetende es que todas las Administraciones Públicas, desde 
los Ayuntamientos, Consells Insulares, Govern, tOdos eUas 
tengan un servicio de asesoramiento e información. Perdo
ne, pero yo creo que estaría mejor centralizado. Un buen 
servicio de asesorami.ento e información creo que seria más 
efectivo que no muchos servicios, sobre todo por temor a 
que no estuvieran bien documentados o bien preparados 
como para asesorar realmente una malcria lan seria como 
ésta. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resolució. Per interve
nir? Sf, per part del Grup Parlamentari POPULAR té la 
pa~aula el Diputat Sr Vicens Serra. 

~ ~¡ EL SR SERRA 1 FERRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo volia intervenir per fer un aclariment de la mecani
ca parlamentaria que duim davant les diferents resolucions, 
atés que no he intervengut en els comentaris de les propos
tes de resolució del Grup MIXT 1 del CDS a causa d'un 

. malentés. Per tant, jo demanaria al Sr President si puc fer 
aquesta intervenció ara o bé esperar afer-la juntament amb 
la defensa de les meves resolucions. 

EL SR PRESIDENT: 

La pot fer ara, si vol, Sr Diputat. 

EL SR SERRA 1 FERRER: 

Comen~rem, dones, per la del Grup MIXT. En prinei
pi, per abreujar, voldríem fer una esmena transaccional res
pecte de la Proposta nO 1, perqu~ considera m que el terme 
elaborar suposa el fet que no n'hi hagi cap. Nosallres consi
deram i sempre hem defensat que existeix i per tant consi
deram que aquesta esmena hauria d'incloure el concepte 
aetualitzar, és a dir, "el Govern Balear ha d'aetualitzar el 
Pla Territorial de Drogues", i després sotmetre a la consi
deració del Sr Ricci el fet que el tabac i l'alcohol no han de 
ser traelats en la Comissió de Toxicomanies, ens hem cen
trat al tema de ... , com ja exposaré i per tant jo voldria que 
aquest punt que segueix a partir d'educació també qu~ 
retirat. De totes maneres, em centraria més en el tema d'ac
tualitzar el Pla Territorial, un pla que ja s'ha presentat. 

Quant al punt 2, realment no es tractaria d'aconseguir 
la coordinació. Pensam que més o manco ja existeix i per 
tant hem de parlar de potenciar aquesta coordinació. Sobre 

el punt 3, el representant del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES ja ha dit aquí que el fet d'un repart equi
tatiu no sigui en funció d'un concepte d'illa, sinó en funció 
d'un concepte de necessitats i per tant propas també una 
transacció en els següents termes, que podrien ser que la 
distribució del recursos econamics fas en funció de les ne
cessitats plantejades a les diferents illes. Es evident que la 
problemAtica a Menorca és diferent de la d'Eivissa, per 
excmple, que té un menor número de toxicümans, que no 
tenen Comunitat Terap~utica i per tant els programes des
habituació són diferents, evidentment complets, com ja po
sa el text elaborat a Comissió, pero que aixo suposa una 
carrega important quant a recursos economies per part de 
l'illa de Menorca. 

Quant al punt 4, també voldríem considerar el fet que 
existeix un programa d'educació per a la salut en aquesta 
Comunitat Autonoma i matisar, aixo sí, que es prestas una 
especial atenció al tox.icóman. peró dins aquesl programa 
d'Educació per a la Salul. Per tanto jo propas que el punl 4 
quedas de la scgüenl manera: "que realitzi la tramitació 
d'una campanya de prevenció di.ns el programa d'Educació 
per a la Salut que presti una especial alenció a les toxico
manies". 

Quant al punt 5, realment ens trobam en un moment 
de transició entre una normativa que venia plantejant-se 
abans de gener del 90, data en la qual va sortir un Reial 
Decret a. partir d'un Decret del Consell de Ministres que 
regula el traetament de manteniment amb Metadona i per 
tant pensam que aquest traetament continuara mantenint
se també aqui a través d'una mateixa Comissió o bé refor
mat, pero que el tractament amb Metadona continuara te
nint un manteniment i, per ·tant, votarem que sf. Quant al 
punt 6, sempre d'acord amb el pla de formació i reciclatge, 
votarem que sí. 

Quant al CDS, també voldrlem plantejar el mateix que 
hem dit del Grup MIXT, en el sentit que el tenue "pro
moura" consideram que entra en col.lisió amb la postura 
que nosaltres hem defensat sempre aquí i el fet que el Pla 
Territorial ja existeix i, per tant, plantejam la possibilitat de 
canvi del "promoura" per "actualitzar el programa de coor
dinaeió i cooperación, que en definitiva fa referencia única
ment i exclusivament al Pla Territorial de Drogues elaborat 
per una Comissió Territorial de Drogues com a m:lx:ima ex
pressió de la coordinació que existeix a nivell institucional 
per plantejar el tema de les toxicomanies. 

' . 

A l'esmena següent, que és la 406, pensam que són de 
difIcil valoradó les darreres paraules que es plantegen aquí, 
quant a "irreprotxable trajectória" ja que l'única eina de fei
na que té el Govern Balear per valorar els traetaments és el 
Decret 39/89 de registre de centres i aquest Decret, que pot 
ser sigui capa<;: de valorar una solvenda tecnica o de correc
ta gestió económica, no és cq.pa<;: ni tampoe no estableix 1'0-
bligadó de valorar la trajectória de determinat centre o co
munitat terapeutica. Per tant, votarem que no. 

A !'esmen 407 pensam que hi ha una mala interpreta
ció del mecanisme perque el Pla d'Educació de la Salut no 
s'ha de traetar al Parlament, el Pla d'Educació de la Salut 
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surt com a acció de gestió de la ConseIleria de Sanitat i per 
tant nos al tres consíderam que la redaccíó és erronia, a més 
que ja existeix un Pla d'Educació per a la Salut. Per tant, 
votarm que no. 

El punt 408 sol.lita crear una comunitat terapeutíca a 
Menorca. Hem de dir que aquesta possibilitat ja és contem
plada al Pla Territolial de Drogues, pero que hí ha una 
premissa fonamental a la qual dóna peu el mateix Pla Ter
ritorial de Drogues a partir d'aquesta incLusió i és el fet que 
el Consell Insular de Menorca, que és la vertadera institu
ció que ha de fer una coordinació o un seguiment de la pro
blematica de les toxicomanies hauria de ser el que es dirigís 
al Govern Balear sol.licitant aquesta creació. Com hem dít 
abans, pensam que totes les etapes són ben cobertes desde 
l'illa de Menorca i per altra part el menor nombre de toxi
cümans pot fer desapareixer aquesta necessital, que a pesar 
e tot es contempla dins el Pla Territorial. 

També voldria fer la consideració que els tractaments 
amb certs medicaments, com pot ser la .. . pot canviar el 
plantejament de la conveniencia o no decontinuar edificant 
comunitats terapeutiques, ja que aquest tractament permet 
un tractament ambulatori que en els casos que els tracta
ments es fan a base de medicació únicament van un poc re
legats als que són vertaderament marginats dins la població 
marginada per si mateixa. 

Quant al punt 409/90, realment aixQ' és la Comissió 
Territorial de Drogues, ja hem convingúl abans en el fet 
que el vertader coordinador a niveIl de Comunitat Autóno
ma és la Comissió Territorial de Drogues i pensam que un 
conveni entre Consells Insulars i Ajuntaments no sigui re
flectit a nivell d'aquesta Comisió no té gaire sentit. La co
ordinació s'ha de buscar a través de les entitats, associa
cions o comissions ja creades, es tracta de fer útil una ges
tió a través del que ja s'ha creat i no de crear-ne altres de 
noves, amb la qual cosa l'únic que faríem seria crear dupli
citat de serveis. 

Quant a la proposta 410, va aparellada amb la 405/90, 
és a dir, pensam que realment votaríem que sí a la 405 si és 
una actuació del Pla Territorial de Drogues i que es podria 
fer concordar amb el fet d'aquesta actualització que es pre
senti un programa d'actuacions on es desenvolupi una pol[
tica de coordinació de les Administracions públiques. Real
ment seria l'actualització del Pla Territorial de Drogues 
que es pretén a través d'aquesta esmena, per tant pens que 
es podria votar que sí mentre la 405 acceptas la transacció. 

Quant a la 411, "iniciar el contactes oportuns amb la 
Fundació d' Ajuda contra la Drogaaddicció", pensam que 
no per la simple raó que ja es fa, és a dir, el Govern Balear 
a través de la Conselleria de Sanitat ja s'ha dirigit a aquesta 
Fundació, ja hi ha una coordinació i per tant no fa falta re
picar sobre aixo. Votarem que no per la simple raó que ja 
s'esta fent. 

Quant al punt 12, un servei telefonic podria ser una 
bona iniciativa si realment considenlssim que la població 
de toxicümans no está ben informada. Nosaltres pensam 
que un teleíon no és la manera d'entrar en una població de 

toxicümans, pensam que aquesta gent sap perfectament el 
cami a rccórrer quan vol assumir un programa de rehabili
tació i que si és qüestió de telefon té el TelAfono de la Espe
ranza. No facin cares, perque la part més important i més 
grossa de les denúncies que es fan a tr¡¡vés del Teletono de 
la Esperanza són problem<\tiques directament relacionades 
amb toxicomanies. Per tant pensam que el projecte és una 
cosa ben pensada, pero ja existeix. 

Quant al darrer, votarem que si perque aixo és una 
funció que no té encomanada a la Comunitat Autónoma; 
pensam que és susceptible de millora i per tant votarem 
que sí. 

Passan, idó, a les proposicions del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. La primera intenció davant 
aquestes propostes de resolució és la votació afirmativa, 
pero passa que a mesura que les anam llegint entren en 
unes afirmacions tan delicades que ens plantegen el fet que 
realment es posi en dubte el funcionament de determinades 
activitats, coordinacions o comissions ja creades. Es per ai
xó que votarem que no al primer punt, perque pensam que 
si tenim una Comissió Territorial de Droga amb la repre
sentació d'una serie d'institucions que mal que bé duen en
davant un projecte ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra Ferrer, vagi abretljant. Intenti abreujar. 

EL SR SERRA 1 FERRER: 

Al punt 1 votarem que no pel que he comentat, al punt 
2 pensam que s'hauria de recon~ixer aixo, pero també -
s'hauria de reconeixer el perque no hi ha una aportació ins
titucional de finan~ció a aquestes aItres institucions i per 
tant votarem que no, quant al punt 3 pensam que el pro
grama concret d'actuació ja es fa a través de la Comissió 
Territorial de Drogues, sobre el punt 4 pensam que ja es fa 
a través del Decret 39/89, quant a la presentació de projec
tes i memóries de cada una de les comunitats terapeuti
ques, per tant votarem que no. Votarem també que no el 
núm. 5 pel matius que s'han exposat fins ara en el sentit 
que el tractament de la SIDA és una competencia estatal a 
través de INSALUD, no es poden assumir tractaments de 
tuberculosi o d'infeccíons oportunistes sense cOmptar amb 
una infrastructura hospital<\ria completa. 

Quant al punt 6, consideram que efectivament tenen 
raó i per tant que sr. Al punt 7 votarem que no pel fet que 
l'extensió de la sanitat assistencial plÍblica ja es preveu dins 
el Projecte Home i a través d'una coordinació amb l'Ajun
tament de Palma, que ha de crear una serie de centres d'a
collida i per tant es va per aquest camL Aquesta Comunitat 
Autónoma té 8 comunitats terapeutiques, si comparam 
amb una altra Comunitat Autonoma, per exemple Andalu
sia, amb un major nombre d'habitants en té vuit més. 

A la 7, pensam que no. Son dureta té un programa de 
desintoxicació completament org<\nic, pensam que la seva 
funció és aquesta, INSALUD només té assumit aixo. Sobre 
el 8, quant a l'ampliació de centres, pensam que no perque 



6488 DIAR! DE SESSIONS I Núm. 75 / 8 de mare del 1990 

aquesta ampliació s'ha previst, a més que existeix una xarxa 
assistencial bastant completa, la Creu Roja juntament amb 
Palma, el Patronat d'Eivissa-Formentera, el Projecte Ho
me, etc. 

Quant al punt 9 pensam que no, hi ha l'opció del Ser
vei Municipal de Droga de l'Ajuntament de Palma que es 
traba en plena expansió, com he dit abans, amb 5 nous cen
tres d'acollida. Pensam que crear més centres de llits de 
desintoxicació hospitalaria, el núm. 10, pensam que n'hi ha 
prou, que no fan falta llits de desintoxicació. Quant al punt 
12 també pensam que no, és a dir, que no tenim per que 
subvencionar els nous centres de Metadona ja que altres 
institucions públiques dependents, per exemple, d'INSA
LUD o de la Creu Roja es poden fer carrec d'aquests cen
tres. Quant al punt 12 pensam que aixó sempre es positiu, 
impulsar la protecció, creació i coordinació de serveis de 
rehabilitació, per tant aquí votarem que sí, a pesar que pen
sam que el pla de proteccions basiques del grup ... locals 
també són una eina de les diferents associacions per a la se
va reinserció. Per al punt 13 ti proposaria de canviar l'ordre 
d'importancia quant a la institució que ha de ser capdavan
tera a l'hora d'arreglar eIs temes jurídics deis drogo-depen
dents. El Projecte Home és capac; de subvencionar eIs re
clusos que la maleixa presó envia a les seves comunitats te
rapeutiques, els assistents socials de jutjat, per exemple, 
són subvencionats per la Comunitat Autonoma, Consells 
Insulars i Ajuntamenls, en tant que el Ministeri de Justícia 
no aporta cap quantitat rellevant per... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ferrer, vagi abreujant, perque voste fa vint minuts 
que conversa. 

EL SR SERRA 1 FERRER: 

El 14, no; el 15, no; al 16 votarem que sí, al 17 votarem 
que no, al 18 votarem que sí, al 19 evidentment votarem 
que no. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Ferrer. Per part del Grup Parlamen
lari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Gómez i Ar
bona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA 

Encara que em pertoqui el lOrn de presentació de les 
meves propostes, si vol que faci conjuntament la fixació de 
les deis altres Grups i les meves ... 

EL SR PRESIDENT: 

Jo ho trob convenient, sí senyor. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per aclarir puntualment el tema de la SIDA, perque 
avui eIs Srs Diputats i la Sra Diputada han de fixar posi
cions i cada vegada que intervenen obrin debato De manera 
que es limiti a contestar el que no ha entes de la SIDA, Sr 
Serra. ' 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Moltes gracies, Sr President, per la magnanimitat d'in
terpretació del problema. 

Jo pensava que una proposta que diu "Tot programa 
de tractament de toxicomanies ha d'anar acompanyat de la 
prevenció i tractament de la SIDA" era un tema molt cIar. 
Aixo no vol dir que a través de la droga s'hagi de fer tot el 
tractament de la SIDA ni de prop fer-hi, com ha paregut 
que interpretaven la Diputada AIeñar del CDS i el Sr Ricci 
del Grup MIXT. El que nosaltres constatam i deim és que 
aproximadament el 50% de persones que hi ha a les comu
nitats terapeutiques d'aquestes illes i que són a centres de 
tractament tenen anticosos de la SIDA; per tant, nosaltres 
no parlam de malalts de SIDA en fase terminal, que per a 
aixo ja hi ha Son Dureta o Caubet, en aquests moments, 
per ventura un altre dia s'hauria de mirar i discutir aquest 
tema ... 

EL SR PRESIDENT: 

Ho discutirem un altre dia, Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUE~: 

Sí, senyor. Pero sí que volem clarificar que ens referim 
senzillament al fet que les persones que varen ser tractades 
de toxicomanies de manera voluntaria, amb familiars, etc., 
moltes tenen un problema de SIDA i que si no hi ha una 
prevenció i un tractament d'aquest tema juntament amb el 
de la drogaaddicció, passa que la SIDA es pot espargir d'u
na manera incontrolable. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies. Per part del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Gomez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

Per comenc;ar, encara que sigui repetitiu, s'ha de dir 
que jo crec que el treball de la Comissió va ser interessant, 
sobretot per una qüestió, que jo definiria que va ser un poc 
perque vam tenir el coneixment cientffic de la problematica 
de les toxicomanies a les nos tres illes. Dic cientffic perque 
podriem tenir les nos tres sos pites , les nostres experiencies, 
pero hem tingut la constatació de quin són els exits, els 
avanc;os i les mancances que tenim actualment a les nostres 
illes. 

Jo crec que el tema de la drogaaddicció s'ha dramatit-
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zat molt, a nívell de premsa cada día surten tot un seguít de 
notícíes relacionades amb el tema, totes les malalties í tots 
els fenomens que l'envolten, SIDA í delinquencia, i jo cree 
que moltes vegades aquesta visió no és prou realista, és una 
visió molt alarmant que no sol agradar molt a la gent que 
treballa en el camp de les drogues, perque deforma un poc 
els fets. Tot i creient que és un tema important, jo no diria 
que és el problema més important que les nos tres ilIes te
nen en aquest moment i el fet és demostra en el poc interes 
que produeix dins aquesta Cambra, que produeix a la prem
sa quan se'n parla o s'intenta parlar-ne, com feim avui, d'u
na manera seriosa. 

Jo crec que el tema de la drogaaddiccí6 és un tema on 
no hi ha bons i dolents, on ningú té la culpa o almanco l'ú
nica culpa, on tots ens hauríem de pegat toes al pit i reco
neixer la part de responsabilitat que ens pertoca. Es cert 
que el tema drogues a Balears ha passat per diferents eta
pes, és cert que les diferents administracions, Comunitat 
Autonoma, Consells, Ajuntaments i organitzacions no esta
tals han treballat i d'una manera important, pero també es 
cert que per una manca de planificaci6 s'ha treballat d'una 
manera descoordinada i a vega des s'han duplicat els esfor
<;Os, i a0, en un tema on els doblers van escassos i on s'ha 
d'anar alerta a com es fan les coses, és un tema greu. 

Jo cree que les actuacions que s'han realitzat han obeH 
més a la sensibilitat de determinats responsables polfties i 
que no hiha hagut una verit~ble planificaGi6. Nosaltres, i la 
Ponencia ens ha donat la ra6, havíem denunciat, més que 
denunciat havíem dit, no m'agrada la paraula denunciar, 
que no existeix un veritable Pla Territorial de Drogues. Jo 
sé que és un tema que a vegades no agrada al Govern, pero 
és cert i el fet és que el membres de la Comissió i de la Po
nencia han vist que no hem pogut aconseguir cap docu
ment que sigui un Pla Territorial de Droga, una altra cosa 
és el seguit d'actuacions que han fet les diferents Adminis
tracions, pero jo a aixo no li puc dir un pla territorial, li 
puc dir un progrma conjunt, pero no un pla territorial amb 
uns objeetius clars, a mig termini i a llarg termini. 

Per tant, jo cree que el camí que ens havia de marcar la 
Ponencia i que volia marcar la meya intervenci6 i les nos
tres propostes és que a partir d'aquesta discussió de tots els 
Grups es marqués un camí clar amb uns objeetius i que el 
Govern s'adoni que amb la feina de tots, no únicament la 
feina del Govern, sinó del Govern, del Consells, dels Ajun
taments, evitant iniciatives paral.1eles en tots els camps, el 
de la prevenció, el del traeta¡nent, el de la reinserció, és l'ú
nica manera d'aconseguir quelcom per solucionar el tema 
de la drogaaddicció a Balears, tenint en compte, almanco el 
nostre Grup ho té cIar, que no hi ha solucions magiques, 
que no hi ha una fórmula magica ni la té ningú. 

De fet, el tema deIs doblers, sobre el qual a vegades 
hem sentit gemegar qualque Administració, no ha solucio
nat el tema de les toxicomanies. Tenguin presen18 pa'isos 
com Holanda, com els Esta18 Uni18, on s'hi destinen grans 
quantita18 de doblers, no vull comparar, pero graDS quanti
tats de doblers, el tema de la drogaaddicció es troba igualo 
pitjor que aquí, em referesc a Balears i a Espanya, és a dir, 
no cree que el tema de més o manco doblers sigui la clau de 

la so lució del problema de les toxicomanies, la clau es tro
ba en la col.laboració i en la coordina ció, llevant protago
nismes i intentant treballar to18 junts, és una cosa que jo 
vull remarcar perque a vegades altres representants d'altres 
Grups han esmentat que a vegades hi ha unes lluites o UDS 
inten18 de protagonisme entre diferents Administracions. 
Jo cree que ha hem d'evitar fins i tot per un altre motiu, 
perque a l'administrat, a la gent del carrer no li importa qui 
li presta el servei, li és igual que li doni un Ajuntament, 
una Administració, una associació de velDS o la Comunitat 
Autonoma, no li importa gens ni mica, el que vol és que ti 
solucionin el seu problema i nosaltres, els representan18 
políties, n'hauríem de ser conscien18 i mirar d'arreglar-ho. 

Les nostres propostes, intentare detallar-les un poc 
més, van en aquest sentit. Jo crec que s'han fet des d'un 
punt de vista constructiu i valen col.laborar i ajudar el ma
xim. Primer parlam que s'elabori un Pla Territorial de Dro
gues que contempli les Conselleries que hi poden incidir. A 
vega des s'ha carregat tota la culpa o tot el pes del tracta
ment a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i nosal
tres voldr(em rompre aquesta Hnia. Creim que té tanta im
portancia la Conselleria de Cultura, que en aquest moment 
la Consellera no és aquí, com la de Treball, que tampoc no 
hi ha en Conseller, com la de Sanitat, pr un fet clar: els al
tres companys ja ho han dit, el tema de prevenció és basic 
per a un objectiu no a mig termini, per a un objectiu futur. 
Fins i tot el Grup MIXT, en les seves propostes, esta d'a
cord amb aquesta Hnia i per tant nosaltres el felicitam. Cre
im que és molt important tenir un Pla Territorial que im
pliqui totes les Conselleries del Govern. De fet, els plans 
de lluila contra la droga o sobre la droga de totes les altres 
Administracions Aütonomiques no són cosa exclusiva d'u
na Conselleria, sinó de tot el Govern i a vegades depen de 
Presidencia. 

Quant al Programa d'Educació per a la Salut és un te
ma que no és nou. Vostes recordaran, els que hi eren, hi 
havia qualque membre del Govern que no hi era, que no
saltres vam dur un programa d'actuació coordinada d'edu
cació per a la salut com a propostes d'unes jornades balears 
que hi havia hagut sobre aquest tema. En aquell moment es 
va derrotar, es va considerar que ja es feia cosa. El repre
sentant del Grup POPULAR diu que hi ha programa d'E
ducació per a la Salut, nosaltres estaríem conten18 que hi 
fos, pero la trista realitat és que no hi ha un programa, hi 
ha diferen18 actuacions d'Ajuntamen18 i a~ no ha dic amb 
un esperit crftic, sinó que ja ens hem d'ajuntar, asseure'ns i 
parlar de quin programa s'ha de fer, no esperar i entrar en 
discussions beneites. 

La xarxa única d'assistencia al toxicüman. Aquest punt 
és importantíssim si volem que s'arregli el tema de la dro
gaaddicció a Balears. A altres Comunita18 Autonomes, tal 
vegada amb la mateixa complexitat i problematica que té la 
nostra, han donat solucions clares al tema: han fet concerts 
amb Diputacions, aquí serien Consells o Ajuntamen18, per 
aprofitar les xarxes que hi ha. Per que no ho podem fer a
quí? Jo cree que no ens falten reeursos, el representant del 
Grup POPULAR acabar de dir que hi ha 9 granges de re
habilitació, n'hi prou i de sobra, hi ha prou centres de dia i 
prou xarxes, el que passa és que no van coordinades i jo 
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cree que s'ha de ter un esfOII( per marcar aquesta xarxa úni
ca que no impliqui una duplicit3l de vies, ac;o és un tema 
que tothom que ha treballat amb drogaaddicles sap que, 
per les seves mateixes caracterfstiques, el drogaaddicle ten
deix a rodar i si des de I'habilitació encaJa ti donam peu 
que hi hagi diverses xarxes paral.leles afavorim que aquesta 
persona no trobi el cam! clar per reinserir-se. 

Quant al punt 4, creació d'un inventari de recursos, és 
en camf amb el Registre de Centres, l'únic que nosaltres 
volem constatar amb la nostra proposta és que continul i li 
feim Wl afegitó, que hi hagi un registre únic de loxicamans. 
Ac;o. que seria un Lema importanlfssim que, a més a més, 
ens serviria per Lenir un vertader coneixemenl del Lema, 
únicament es pOl aconseguir sí hi ha una xarxa única públi
ca, que no existcix en aquest momen!. Hi ha el ... , pero no 
és un registre únic de toxicOmans. 

Quant que el pla contempli la problemAtica alcohólica, 
encara que a Ponencia i Comissió no se'n va parlar en pro
funditat, nosaltres vam intentar incidir, vam creure, en con
sens amb tots els altres que no havfem d'entrar en profun
ditat en el tema, que és molt d!fIcil parlar de toxicomanies i 
no fer-ho de la toxicomanía alcohÓlica, que jo quasi diria 
que és la problemalica loxicológica més impOrtanl de Bale
ars, molt més que la de drogues no insLitucionalitzades i la 
qu produeix més mon , la que produeix més absentisme 
laboral, moll més, el que passa és que hi ha moltamés per
missibilitat, no en fa mal als ulls veure una persona en un 
estat etUic important i ens en fa veure-la quan es punxa. 

Quanl al punl 6, potenciació del Decret de cen tres, la 
verilal és que creim que aquest esta moll bé, el que s'ha de 
fer és el que em sembla que fa la Conselleria, dur ul) con
trol i que hi bagi una lranspar~ncia de quios centres hi ha, 
quios m~lodes duen i, per tam, aixo implicarA control. 

El punl 7, no nitres creim que és important i que no es 
pOl deslligar de tOLS els altres, que és la creació d'un servei 
de vigilancia farmacologica. Al Debal del~ pressuposLS el 
Conseller va anunciar que el crearia, nosallres hem volgut 
que quedes plasmal en una proposta perque hi ha hagi 
constancia, per tal que si realrnent 'aprova d'aquf a sis me
sas ens en haura de donar compte i si no el venl s'endu les 
paraules. 

Al 8 establim un pIa de reciclatge de personal, jo cree 
que és una qüeslió (onamenlal i en aques l momcnt una 
mancanc;a moll greu en el lema de loxicomanies. Hi ha difi
cul!aLS perqu~ la gent es forroi, la genl es forma amb inicia
Lives propies, amb un volunlarisme realmenl mOll bo, pero 
sense que hi hagi un pla de reciclatge marcat des de la Con
selleria. 

Com hauran vist i lorn a repetir, les nos tres propostes 
s'han fet des d'un punt de vista constructiu. No volem en
trar en una dinamica de bons i dolents, ni d'aquesta Admi
nistració és bona i aquesta és dolenta, sinó que tots tenim 
ia nostra part de competencia i de responsabilitat. 

Quant a les altres pro postes que han presentat els 
Grups que fins ara han parlat - quan el Grup POPULAR 

presenti les seves ja farem un altre torn - voldrfem dir que 
al pun! 5 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'BS
QUERRES, guaut a prevenció, DO acabam de tenir molt 
cIar si la Lutervenció que ha fel últimament implica que lle
va el lema del tractamenl de la SIDA, perque nosaltres 
tampoc no ho tenim molt cIar, nosaltres creim que podria 
ser complicat que el Pla contemplés el tractament de la Si
da. 

Quant a la propo ta núm. 9 no estadero d'acord. Cre
im que la funció de la Conselleria és la de coordinació i 
planificació i des del Centre s'ha de fer aquesta feiua. Per 
tant, nosallres no estaríem d'acord que el Cenlre Coordina
dor tarnés afer accions d'atenció directa. 

Quant al punt 10, no estam d'acord que necessitin més 
llits d'assist~ncia hospitalaria i en el cas de Maó, que és el 
cas que coneixem més, el de Menorca, amb l'estuctura que 
hi ha actualment, no hi ha hagut cap tipus de problema. 
Per tant, crear una estructura que no és necessit¡¡, no creim 
que sigui convenient. 

Qua nl al punl15, que parla d'un servei espec1fic d'as
sessoramenl que haurien de tenir les Administracious Pu
bliques, nosaltres creiro que si hi hagués aquest ervci coor
dillador per pan de la Conselleda, aquest seria el punl de 
refcr~ncia on dema baudem d'jncidir per a qualsevol infar
mació problematica, dubte des d'un punt de vista legal, ju
rfdic, educatiu, el que fos, per tant tampoc no creim neces
sari crear un altre servei. 

19ualment del punt 17, on parla de la creacjó d'un. 
Centre d'fnvestigació de la problematica de les toxicoma
nies, creim que la formació i preparació del personal no -
s'hauda de fer amb )a creació d'un centre, sinó a través del 
Servei Balear de Salut, que sembla que prest vindnl o no 
vindra, veurem, o a través d~ convenis amb la F AT o amb 
la Universitat de la les Illes Balears. 

Sobre el punt 18, lcn[em eIs nOSLres dubtes perque no 
enten!em a que feja referencia el primer paragraf sobre la 
falta d'informació del Pla Nacional. Supos que ha quedat 
cIar per als membres que han assistit a la Comissió i a la 
Ponencia que el Pla Nacional desapareix: quan arriba a Ba
lears perque hi ha una serie de programes o almanco en te
aria hauría de ser aíxf, hi hauria d'haver un Pla Territorial, 
pero com que no existeix hi ha una serie de programes ac
ciol!s. Per tant jo crec que s'hauria de presentar una cosa 
molÍ més estructurada i a0 tal vegada significaria poder 
rebre més doblers. 

Quanl a les proposles del CDS, en general les trobam 
loles acceptables lrel de la 413, perque creim que el Go
vern de l'Eslat ja ha ad ptal mesures legislalives que re
dueixen la disponibilital de substancies que generin depen
dencies, per laOl no em semblaria bé lornar a incidir obre 
el Lema. Quaotes a les altres, les 405 409, 410, 411 i 412, 
creim que ac;o formaria pan del que nosaltrcs anomenam 
Pla TerritOrial ¡que e;,;lariem d'acord. Quanr a les 406 i 
4ü7, ens sembla que el red<ictal de les del CDS podria ser 
millor que el de les nos tres , primer perque podría ser inte
ressanl que es dugués al Parlament per a la discussió sobre 
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si estam d'acord o no. 

Quant a la 408, d1rlem el que hem dit abans, que no
sa)tres no estarfem d'acord que es fes una granja terapeuli
ca, una comunitat leIapeutíca, i en canvi hi estarfem amb 
un pis d'acollida, que és una petita mancan~ que tal vega
da eXÍSteix en aquests moments. 

Quant al Grup MIXT, primer de tot felicitar el Sr rue
ei pel treball de s{ntesi, d'assessorament. Encara que sembli 
estrany estam d'acord amb tates les seves pro postes, de la 
qual cosa ens felicitam i el felicitam. Tal vegada podrfem 
estar més o manCO d'acord amb el redactat, peró hi estam 
amb la idea de totes. 

Res més. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentri POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Serra i Ferrer. 

ELSRSERRA1 FERRER: 

Gracies, Sr President. 

Votarem que no a les sis primeres i que sI a les 7 i 8. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resoludó presentades pel 
Grup Parlamentari POPULAR amb el el núm. 445/90, té la 
paraula el Diputat Sr Serra Ferrer. 

EL SR SERRA 1 FERRER: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Les conclusions de I'estudi elaboral per la Comisi6 de 
Toxicomanies de l'ambit territorial d'aqucsta Comunital 
Autónoma no ens de fer limitar ni per un moment el pro
blema de la toxicOmania unicament a nivel! balear j molt 
manco quan ja és públic desde el gener un informe de 1'0-
NU i un Congrés Mundial de Tmcicomanies organilzat per 
la Creu Roja. El problema, per rant, fa recordar que s'han 
de tenir presents dues evidencies: les repercussions d'una 
Comunital Autónoma sense competencies plenes IÚ recur-
as disponibles per a la Huila contra la droga, que és un 

problema mundial, i que ens hem de centrar en I'hero'ina 
ates el seu efecte devastador social, moral, familiar i laboral 
i que representa el 97% del problema deIs opiacis en 
aquesta Comunitat Autónoma, segons l'esLudi del 88, que 
deixa 1,7 per a la C()caIna i un 1,1 per a la resta del opiací . 

Pcr abordar aquesta problemlltica a nivell nacional, 
s'eslableix oportunament un Pla Nacional de Drogues amb 
un grup interministerial que estableix les prioritats del pla i 
que s6n deducci6 oferta i demanda, disminució d'insegure
lat eiuradana, oferta i rcgulaci6 de serveis, coordinaci6 i co
operaci6 entre Adminislracions. Aquesta Comunitat Autó
noma només pOl intervenir en aquests dos darrers' així rep 
aponacions economiques per financiar la lIuita contra les 

toxicomanies i parlam d'una Comunitat Autónoma que el 
1989 ha destinat 120 milions de pessetes únicament al pro
blema de la droga. La contrapartida ha estat rajuda econó
mica del Pla Nacional, 38 milions, és a dir, una Comunitat 
Autónoma d'alt risc en el problema de la drogaaddicci6, 
que en termes relatius ocupa un Uoc important en aquest 
tema, rep subvencions del Pla Nacíonal de Droga en quan
titats que la situen al lloc n6m. 14, per al 89, d'UD total de 
17 Comunitats Autónomes. 

Aixf, dones, és evident l'esfor~ económic d'aquesta Co
munitat Autónoma per arribar al total de 172 milions des
tinat a toxicomanies í que fa que ens col-Ioquem una ratio 
perhabitant superior a Catalunya o a Madrid. Per allra 
part, de l'elevat índex de toxicOmans d'aquestes ilIes ens en 
pot donar referencia que siguem capdavanrers, per exem
pie, en la SIDA, únicament per SOla del Pais Base en un 0,8 
i el mateix passa amb el Servei Estatal d'lnformació de To
xicomanies, o sigui que en tants per mil, ens silua després 
del Pais Basc en nombre de casos d'inicis de tractament, 
nosaltres un 0,7 i el Pais Base un 0,8; la resta tenen un m
dex per mil habitants inferior. 

Es ciar que no són el mateix 50 toxicOmans en una po
blació de 100 habitants que en una cíutat de 100.000, les re
percussions són diferents i per aixó advocam per un repar
timent més equitatiu i en funció de vaLors relatius. Pero, 
que fa el Govern de Madrid? Rcparteix les subvencíons en 
funció del nombre d'habitants i com a exemple ens referim 
textualmment al "Acuerdo del Consejo de Ministros para la 
distribución de 1.200 millones para los. gastos que originen 
los programas autonómicos sobre drogas en función del 
número de habitantes, según el Real Decreto 890/87". 
Aquest Reial Decret, si ho volem escorcollar, representa 
una estadística del 86 amb el que suposa l'increment de po
blació des del 86 fins avui i fa referencia a una població de 
dret completament desfasada respecte de la poblacíó de fet, 
deis que presenten un desfasament més gros entretotes les 
Comunitats Autónomes representades en aquest Reíal De
cret. 

Així, d'aquests 1.900 rnilions, aquesta Comunitat Au
tónoma en va rebre 23. En comparació, per exemple, i amb 
tots eis meus respectes vers la seva problemAtica de toxico
manies, Extremadura en va rebre 33 amb 330 inicis de trac
tament i Castella-La Manxa, 51, amb 147 iIÚcis de tracta
ment, mentre aquesta Comunitat Autonoma, amb 494 iIÚ
cis de tractament, va rebre, com he dit, 23 milions. La fi
nan<;ació d'aquesta Comunitat Autonoma per part del Pla 
Nacional de Drogues, dones, és queda curta al distribuir-se 
els recursos per nombre d'babítants en lloc de fer-ho, per 
exemple, per mdex de toxicOmans. 

S'ba de dir, de tota manera i sense cap dubte, que el te
ma de la droga preocupa í que s'intenta suprimir-lo o pal. 
liar-lo des de qualsevol Administració institucional i en 
aquest sentit el Govern Central ha tengut bones iniciatives, 
la més recent el Reial Decret aprovat pel Consel! de Minis
tres el passat día 19 de gener que liberalitza la dispensacíó 
de Metadona i que .... utilitzada per al procés de desintoxi
caci6, peró també voldrés que es corregissin evidents falla
des que es produeixen en aquesta Comunitat Autonoma 
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com en tates aquelles ... Administració Central. S'han fir
mat convenís d'una manera an~rquica i sense comptar amb 
cap Comissió Territorial de Droggues; hi ha una Llei de 
Protecció Jundíca del Menor que data de l'any 48, quan els 
casos de toxicomanía comencen a menys de 16 anys; hi ha 
una alteració a nivell de les institucions penitenciaries, acu
sacions díspars respecte del funcionament d'aquesta iostitu
ció més centrada en el centre penitenciari, on hi ha la Co
missió Social de la Presó de Palma de Mallorca. La falta 
d'enteniment denunciada per la Delegació del Govem en
tre aquesta Delegac j~ i l'Ajunrament de Palma ha fet que 
no s'ampliln els serveis de vigilancia del carrers i aixo ho 
publicaven to15 els d iarjs. INSALUD, centrada en sa tasca 
assistencial, mentre persegueix !'actuació primerenca que 
impüca prevenció, pero es nega a l'únic projecte que impli
ca una prevenció de toxicomanics, per exemple, a Eivissa i 
Formentera, el programa de seguiment de bojos d'alt risc, 
que INSERSO accepta, pero no INSALUD. 

Aques la Comu nita l AUlonoma també té competen
cies, evidenlment que en lé, el Pla Territorial e Drogues in
clo'ia la creació de la Comissió Territorial de Drogues i... de 
diferents Administracions Públiques per a la coordinació 
de diverses accions a realitzar. Aquesta Comissió s'ha reu
nir el que era preceptiu, pero el rendiment és millorable, 
aixo és ver, Si es creen forums de debat, s'han d'aprofitar 
en comptes d'eslablir instituts mancats de proteccions efec
tives per aconseguir un pla conjunt que eviti duplicitats i 
els recursos arribin al mmm de necessitats. L'Ajuntament 
de Palma, amb uns pressuposts del 89 similars als d'aquesta 
Comunitat Autónoma, es d'obligacm, integració pnlctica i 
efectiva amb la Comissió i és necessari que duplicitats afa
vorides per algun Diputat d'aquesta Cambra i em referesc a 
la firma del conveni entre la Federació Espanyola de Muni
cipis i ProVÚ1cies, per I.a Comunila t de Munkipis i Diputa
cions Provincials, Ajuntamen ts i Consells lnsulars sobre la 
droga no ha comptat amb el supon de la Comissió Territo
rial de Drogues ni ha tengul cons tancia a nive ll dels Con
sells, que tenguessin noticia d'aquesta Federació. 

A nivell d'aquesta Cornunitat Autonorna, a nivell de 
Govern Balear, és evident que s'han de desenvolupar els 
plans documentals sobre la problem~tica de la droga i uti
litzar del Decret 39/89 de 31 de mar~, ara bé, sempre s'han 
d'evitar actituds contr~ries a la filosofia del Pla Nacional de 
Droga, com ha tet el Minísteri d'Assumptes Socials, que ha 
distribuU més de 820 milions de pessetes per a organitza
cioos no governamentals en programes d'atenció a drogo
depend~ncia sense comptar amb els organísmes del Pla Na
cional de Droga. Recordam que aquesta Comunitat Auto
noma el 1989 va sol-licitar 68 milions i n'hi donaren 38. 

Per acabar i perdó per la rapidesa d'aquesta exposició, 
unes paraules del Ministre Garela Vargas de juny del 89, 
ho diré en castell~ perqué ho va manifestar aixf: "Destacar 
la labor que lleva a cabo el Go bierno Balear en ma teria de 
gestión de cenlros de rehabilitación de drogad ictos y los lo
gros obtenidos en La carrera asis tencia l" i, per al tra pan que 
"el Proyecto Home es un mode lo que es tá dando muy buen 
resultado en la Comunidad Balear". Amb aquestes dues 
afumacions entro a la primera esmena que he presentat, les 
altres es donen per defensades. 

Gr~cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parla.mentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo he de di r que VO laré a favo r deis punts 2,3, 4 i 5, si 
bé del primer, jo, que vull reconeixer to tes les feines de la 
Consellería que he dit i to15 e ls esfor~s realilza ls pel Go
vero Balear du rant tots aques lS anys, demanaria que ho 
aparqués com una resolució pero també que ho retirés per 
la senzilla raó que aqul intenta m posar resolucions que 
aportin algun ti pus de feina o futures formes d'actuació ge
neral nostres. Per tant, tot i reconeixent públicament totes 
les feines que s'han fet i aqul es descriuen, també de mana
ría que, a part d'aquest reconeixement, que aixo no sigui 
una resolució. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

SI; gracies, Sr President. 

ProcurareIl). ser molt breus. Respecte de les resolu
cions del Grup Parlamentari POPULAR, votarem que si la 
2a., la 3a. i la 5a. i no entrarem en matisos d'intencionalitat 
de si ens ens agrada més o manco la redacció, sinó senzilla
ment perque creim que són coses positives i no farem com 
vos tes, que seguint unes dirccu'ius que sé cert que no són 
les deIs membres de la Co miss ió q ue hem treballat aquests 
anys, sinó que vénen d'aitres bandes, ens imaginam que del 
mateix Govern i amb bastant mala ombra, per altra banda, 
per no dir una altra expressió, o mala ....... , eh?, perdó per 
I'expressió, perO és que no en sé d'altra, els mallorquins a 
vegades tenim aques ts problemes en el bon sentiL. 

EL SR PRESIDENT: 

Que no figuri al Diari d~ Sessions. ContinuI, Sr Serra. 

EL SR SERRA i BUSQUETS: 

SI, senyor, mala idea. Gracies. 

Aleshores, al marge d'aquestes consideracions, nosal
tres volem insistir en un punt frontal : La Conselleria, en 
molts aspectes deixa de les mans les responsabilitats. Molt 
bé el Projecte Home, molt bé altres coses, pero malament 
malament moltes altres, moltes responsabilitats que té i no 
vol assumir i de cada dia manco. 
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Per favor no ens parlin de les beques individuals, que 
hi ha hagut cada conflicte que ha espantat i no ho diguin 
per bé, perqu~ realment hi ha hagut moltes protestes. Per 
altra banda, i no només enguany, parlam des del 83, que 
som aquí, insistim en en Pla Nacional. Nosaltres, Sr Porta
veu del Grup POPULAR, estam absolutament d'acord que 
el Pla Nacional envia poes doblers a Balears, totalrnent d'a
cord, pero ¿qu~ ha presentat, el Govern de Balears, al Pla 
Nacional? Creim amb serietat que podem demanar que si
guin supervisades pr~viament tates les ajudes per la Conse
lleria de Sanitat i Seguretat Social? Tant de bo fos aro, pe
ro és que a ells molts de pies tot el plantejament eIs ve 
gros. Nosaltres creim que el punt 4, si es pogués modificar 
demanant al Pla Nacional rigor, rnés coordinació, més do
blers per a Balears per aIs plans d'atenció a la droga, hi es
tar(em d'acord, pero en aquests moments ens pareix que no 
podem pensar ni dir, perque no ens pareixeria rigorós, que 
la Conselleria és magnifica, corn vost~ diuen al primer 
punt i que prActicament ho té tat resolt amb el primer punt 
i que si hi hagués més doblers ho resoldria tot. Sabem eIs 
seus problemes i creim que en temes com el de la droga 
més valdria un reconeixem'ent autocritic que anar dient que 
es fa molt bé, que som molt bons i que som eIs millors del 
món. 

Per altra banda, hi ha una petita mostra sobre el tema 
de gent que ha sortit de la presó que ha anal a una granja 
terapeutica, que es troba en procés de reimegració a La vida 
sgciat Hi ha un grupet de genl que en a ueslS momenLS té 
recursos economics perqu~ el Coosell lIrsul.ar els ha dOllal 
una subvenció i perqu~ des de Madrid eIs ha arribat una 
subvenció, pero el Govern Balear els havia concedit per a 
rehabilita ció de gent de la presó 75.000 pts. Si no arriba a 
ser per les gestions d' ABA T i pel Consell de Mallorca, amb 
75.000 pts ja em diran vost~ que faria una gent que ha sor
tit de la presó amb problemes de droga ¡que és un progra
ma que es posa en marxa a Palma. Cree que convé que co
neguem aquests exemples abans d'alabar tanl la geslió del 
Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra Alefiar. 

LA SR ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sí; gracias, Sr Prsidente. 

Sólo un minuto, ni "tan solo voy a posicionarme en las 
últimas propuestas de resolución comentadas en esta Cá
mara. Creo que es tan sólo una postura, es deeir, pura fa
chada, decir que el problema sea tan grave como para tener 
que estar por encima de posturas de partidos poIfticos. Me 
parece lamentable que la única propuesta de resolución 
que no acepte el Grupo Socialista sea aquella que hace re
ferencia al Gobierno Central, curiosamente la única que va 
a aceptar el Grupo POPULAR, no sé si alguna otra, me 
parece que no, y eso que estamos por encima de partidos 
políticos porque la problemé\tica es muy grave. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, te la 
paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

GrAcies, Sr President. 

La veritat és que m'ha sorpr~ el representant del PP, 
no és el representant de' la Comissió, almanco li han bara
tat el cervell o almanco les idees. No és el Sr Serra que vam 
con~ixer a la Comissió, la veritat, i no ho die fent refer~ncia 
a les seves propostes, pero quan jo he sortit aquí dalt he dit 
que aixo era un lema on nO hi havia bon,s i dolents, alman
co jo cree que no hi ha boos i dolents, pero ja ens posat re
tol de dolents i, a rnés, han dit una altra cosa que jo eree 
que quan un no sap val més que calli, perqu~ a vegades pot 
fer el ridícul i jo cree que al Sr Serra li han donat informa
cions equivocades. 

Aquest Diputat que parla va firmar un conveni amb la 
F AT, no com a Conseller de Menorca, sinó com a cooordi
nador nacional de la FEM. No té res a veure i no he de do
nar explicacions a la Conselleria; per tant, vos té no digui 
coses, a vegades no coneixer els temes pot fer parlar de més 
i pot posar-nos en rid1cul, como jo cree que s'bi ha posat 
vosté, és a dir, era un tema que aquí no sortía i cree que era 
improcedent, no? 

Quant a les seves propostes, són en la Hnía que esperA
vem, no? Cree, jo he dil.abans, que tots ens haurfem de po
sar la. m~ al pit i fer una autocrrlica del que havfem fet bé i 
dei que hav(em fel malameI1I, 10ts hem fet coses mal fetes, 
lotes n'hem fel de bones i, per lanl, jo cree que el que no 
podem dir és que el Govern Balear ha salvat el, pr~blema 
de la drogaaddicció a Balears i si no, qué han fet aqu1? Que 
hem vist, a la Comissió? Surtin pel carrer, llegeixin I'acta; si 
realment el Govem hagués fet coses tan rneravelloses i tot 
estA la mar de bé, llegeixin, llegeixin. 

Per tant, jo cree que si s'ha millorat qualque cosa, jo 
abans he dit que sl, que podria ser amb l'esfore; de tots, amb 
l'esfore; de tots. Només ha han fet vost~? El Govem Bale
ar? Bé, la mar de bé. 

Quant al segon punt, nosaltres voHem propasar al pri
mer que si s'ha millorat el problema de !'atenció als drogo
dependents a Balears ha estat amb la col.1aboració deis 
Consells i Ajuntaments i aixo bem fet, pero pel que veig 
cree que no ha acceptaran, per bé que la proposta nostra és 
aquí. 

Quant al segon punt, aixo de finalitzar jo no sé si és un 
tema que el finalitzen fa no sé quants anys, perqué no hí ha 
cap document que dígui Pla Territorial de Drogues, no 
l'hem vist a Pon~ncia, la veritat és que encara esper que 
me'l mostrin, aquí ja n'hem parlat molts vegades, jo pensa
va que en eIs trebal1s de Ponencia hi hauria hagut una evi
d~ncia, no existeix aquest document, no és aClualització, 
no, si volen dir que l'actualitzen des de l'any 85 o des de no 
sé quin any, bé, pero a0 no és actualitzar i manco finalít-
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zar. 

Quant a l'afirmació que el Pla Nacional de Drogues té 
una finan«;ació anomala per insuficient, jo voldria entrar en 
una petita diferencia: anomala és una cosa, vol dir estranya, 
i insuficient és una altra, són dues coses düerents. Nosal
tres podrlem estar d'acord que la finan«;ació és insuficient, 
pero ja hem dit abans que no creim que el tema economic 
sigui el més important que tenim a Balears. He fet referen
cia que palsos com Holanda i Estats Units gasten sumes, 
no el ratio que ha dit el Sr Serra, sin6 cinc o sis vegades su
periors i aquí ens trobam molt avall o ells molt amunt, se
gons com s'agafi, i no han arreglat el tema de la drogaad
dicci6. Per tant, jo cree que sigui suficient o no, no arregla
ra el tema, no? Vos te dins Comissió va dir que hi havia una 
bona coordinació amb el Govem de l'Estat, li voldria re
cordar al Sr Serra que el Govem de Madrid no té compe
tencies aquí, és el Govem de l'Estat que té competencies a 
Balears, perque se'n faci una idea, no? 

Quant al quart punt, sabem que és un tema que agrada 
al Govem i especialment al Conseller responsable de l'a
rea. El Ministeri d' Assumptes Socials, a través del reparti
ment del 0,52 va repartir o va donar doblers a entitats que 
treballaven en el camp de la drogaaddicció. No és ver que 
no va tenir en compte el Pla Nacional, el Pla Nacional va 
ser consultat i el repartiment i les organitzacions que els 
van rebre va ser mitjan«;ant el Pla Nacional, el que no van 
fer va ser consultar el Pla Territorial d'aqu.1, perque no sa
ben on és i per tant no el poden consultar. 

Sobre que és necessari refontar la coordinació d'aque
lles institucions, d'acord, tates, pero no únicament amb 
l'Administració Central, amb la qual jo tom a repetir que 
voste i el seu Director General van dir en Comissi6 que era 
amb qui tenien millar coordinació, per tant jo crec que el 
que s'ha de fer és refor«;ar la coordinaci6 entre totes i afegi
ria aquí amb tates les institucions de Balears, no únicament 
amb les de l'Administració Central, que pel que veig també 
s'ha de fer, de vegades un diu que sí i de vega des que no, 
també. 

19ualment les competencies de vigilancia policial amb 
l'Administració local, per descomptat que sí. També s'ha de 
dir que els decomissos que s'han fet a nivell de policia han 
augmentat bastant, que no són prou, cert, per tant cree que 
s'ha d'augmentar la competencia. 

Tom a repetir que m'ha estranyat la intervenció, la ra
pidesa i la virulencia del representant del Grup POPULAR 
quan la nostra intervenció havia estat, si no conciliadora, sí 
per arribar a un consenso 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, aquesta Presidencia ha sentit propos
tes transaccionals que realment no ha controlat. Aleshores 
si s'han d'acceptar hem de suspendre deu minuts la Sessió, 
si hi ha voluntat d'acceptar-ne qualcuna, perque vostes tre
ballin i presentin a la Mesa o a la Presidencia quines són, 

perque s'ha dit molt avíat, pero parlam de devers .vint; n'hi 
ha catorze per esmenar i jo cree que és malta cosa. 

(pausa) 

Sr Serra, aquestes són totes del mateix Grup, del Grup 
MIXT? 

EL SR SERRA 1 FERRER: 

Sí, Sr President, són tates del Grup MIXT, la primera, 
sega na, tercera i quarta. 

EL SR PRESIDENT: 

El Portaveu del Grup Parlamentari POPULAR propo
sa les següents transaccionals al Portaveu del Grup MIXT: 
A la proposta núm. 1 substituir "elabori" per "actualitzi"; a 
la proposta núm. 2, substituir "aconseguir" per "potenciar"; 
la proposta núm. 3, substituir-la per la següent: "exigir una 
distribució de recursos economics en funció de les necessi
tats plantejades per cada illa" i a la proposta núm. 4, substi
tuir el darrer paragraf per "integrada dins un programa d'e
ducació per a la salut que presti una especial atenció a la 
toxicomania". Si voste ho accepta, llavors demanarem si els 
altres Grups no s'hi oposen Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Jo cree que en principi, si bé són matisos relatívament 
poc ímportants, tret de la discrepancia que hi ha referent a 
si hi ha llibre o no n'hi, on es digui el Pla Nacional i que 
aquest Pla Nacional incIogui també un Pla de Balears. Jo 
vull dir que tenc un llibre que parla del Pla Nacional incIo
ent un Pla Balear, per tant ho accepto perque cree que és 
important que es tirin endavant les resolucions, que no fa
cin mal a ningú i aquestes no en fan. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus, hi ha oposició per part d'algun Grup 
Parlamentari perqué s'acceptin aquestes quatre transaccio
nals que proposa el Grup Parlamentari POPULAR? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

. Sr President, cree que la cortesia parlamentaria que el 
nostre Grup ha demostrat en diversos debats donant la ve
nia a les transaccionals esta suficientment acreditada, pero 
vist el cas de voluntat de consens i d'enteniment que ha de
mostrat el Grup majoritari en aquest debat, avui no la do
narem. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Gómez i Arbona, pot parlar, pero si n'hi un que s'o
posa no cal que n'hi hagi més. 
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Acabat el debat i abans de procedir a la votació, i en 
aquest moment processal es pot fer, jo demanaria als mem
bres de la Mesa si valen tenir la bondat de pujar aquí, per
qu~ hi ha moltes votacions i entre tots ha controlaríem mi
llar. No es poden incorporar durant el debat, pero el vot ja 
s'ha decidit i poden pujar a ajudar-nos a recomptar. 

Procedirem a les votacions d'acord amb les presenta
cions de les propostes de resaludó, que s'han fet per aquest 
ordre: primer, les propostes del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES; segon,les propostes del Grup Parlamen
tari CDS; tercer, les del Grup Parlamentari POPULAR; 
quart, les del Grup Parlamentari MIXT, i cinqu~, les del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

At~ el gran nombre de propostes que hi ha, del sentit 
de la intervenció anterior pareix que n'hi ha un parell que 
s'hauran de votar una per una. S'ha de remarcar que a les 
propostes del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES hi ha un error en la numeradó i que per 
tanl farem córrer un número a partir del 6, perqu~ hem 
parlat de dir 6 bis, pero no sabem quin sera el millor siste
ma, de manera que el Sr Portaveu dira si feim córrer un nu 
mero tots, no? Per tant, a partir de la 6, tates seran un nú
mero més, comen~nt per la següent que diu 6 i és 7, quan 
votem la 7 sera la 7 de la nova numeració i desapareixera la 
núm. 6 de les propostes de resolució del Grup Parlamenta
ri NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

(Pausa) 

Passam, ido, a votar les propostes de resolució del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta de 
Resaludó núm. 1 del Grup Parlamentari NACIONALIIS
TA I D'ESQUERRES - tates les que seguiran seran d'a
quest Grup, sense haver de repetir cada vegada el nom -, es 
valen posar drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 1 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta núm. 2. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. Queda rebutjada també la Proposta núm. 2 que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 3. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 
4. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 4 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la núm. 5. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
24. Abstencions, 17. Queda rebutjada la pro posta núm. 5 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Pro
posta de Resolució núm. 6. 

Sres i Srs Diputats. Sí, Sr Serra. 

EL SR SERRA I FERRER: 

Es que a les meves propostes de resolució tene dos si-
sos. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí. Es fara córrer; a partir del segon 6, s~ra la 7. S'afe
gira un número a tates les propostes de resaludó. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de 
Resolució núm. 6, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. Passam 
a votar la Pro posta núm. 7. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
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drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 7 que acabam e sotmetre a votació. 

Passam a votar la proposta núm. 8. Sres i Srs Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets? Gnlcies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions. 

Resultat de la Votació; Vots a favor, 22. Vots ~n con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
núm. 8 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la núm. 9. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 10. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen psoar 
drets? GrAcies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 4 .... (Pausa) ... 
Vots a favor, 4. Vots en contra, 38. Abstencions, 3. Queda 
rebutjada la Proposta núm. 10 que acabam de sotmetre a 
votació i passam a votar la núm. 11. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres 1 Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
38. Abstencions, 3. Queda rebutjada la Proposta numo 11 
que acabam de votar i passam a votar la núm. 12. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen psoar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 
13. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la núm. 14. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 14 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta. núm. 15. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abs tencions? 

Resultat de la Votació:· Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Pro
posta de Resolució núm. 16. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
40. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta núm. 16 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 
17. 
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Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 44. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 1. Queda aprovada la proposta de re
solució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta núm. 18. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
37. Abstencions, 4. Queda rebutjada la pro posta que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 19. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? - .;. ' 

Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 14. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
de Resolució núm. 19 que acaba m de sotmetre a votació i 
passam a votar la núm. 20. 

Rectific: Volía dir aprovada i no rebutjada. Aprovada, 
i passam a votar la Proposta de Resolució núm. 20. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gr~cies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaqó: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 1. Queda rebutjada la propota de re
solució que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a votació les propostes de resolució presenta
des pel Grup Parlamentari CDS. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta 
núm. 405, es volen posar drets, per favor? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. VotS en con
tra 23. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la pro
posta que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
Proposta 406. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta de re
solució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'assenyalada amb el núm. 407. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
de Resolució que acabam d~ sotmetre a votació i passam a 
votar la P-roposta 408. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 3. Vots en contra, 
38. Abstencions, 4. Queda rebutjada la proposta de resolu
ció que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
Proposta núm. 409. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
de resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar la proposta núm. 410. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 
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Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que aeabam de sotmetre a votació i passam a votar la Pro
posta núm. 411. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 1. Queda rebutjada la pro posta de re
solució que aeabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta de Resolució núm. 412. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 24. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la pro
posta que aeabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
Proposta ntí.m. 413/90 del Grup Parlamentari CDS. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 15. Abstencions, no 'n'hi ha. Queda aprovada la propos
ta de resolució que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentan POPULAR. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Porposta de 
Resolució núm. 1, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions ? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 21. Abstencions, 1. Queda, ido, aprovada la proposta 
de resolució núm. 1. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta 
núm. 2, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, 14. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la Pro pos
ta núm. 2 que aeabam de sotmetre a votació i passam a vo
tar la Proposta núm. 3. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 21. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la Propos
ta de Resolució núm. 3 que aeabam de sotmetre a votació i 
passam a votar la Proposta núm. 4. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 17. Abstencions, 4. Queda aprovada la proposta de re
solució que aeabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la cinquena i darrera proposta de resolució del Grup Parla
mentari POPULAR. 

Sres i Srs Diputats qu votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Srs i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 14. Abstencions, 3. Queda, ido, aprovada la proposta 
de resolució que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les propostes de res alució del Grup 
Parlamentari MIXT. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta 
núm. 1, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vats en con
tra, 23. Na hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
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de resolució que acabam de votar i passam a votar la Pro
posta núm. 2. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs,Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Pro
posta núm. 3. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstendons? 

Resultat de la Votadó: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
de resoludó que acabam de sotmetre a votaci6 i passam a 
votar la núm. 4. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la pro posta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Pro
posta núm. 5. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la sisena i darrera Proposta de Resolu
ció del Grup Parlamentari MIXT, assenyalada amb el núm. 
6. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 42. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 3. Queda aprovada la PrQPosta de 
Resolució núm 6 del Grup Parlamentari MIXT que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA ~ 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la núm, 1, es 
volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada la proposta 
de resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar la Pro posta núm. 2. . 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Grades. 

Sres i Srs Diputats que votin en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 2i Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 2 que acabam de votar i passam a votar la proposta 
núm. 3. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posr 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de votar i passam a votar la núm. 4. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Pro
posta núm. 4 que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar la núm. 5. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 
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Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la pro posta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 
6. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Pro
posta de Resolució núm. 7. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta núm. 8, darrera del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i del debat d'avuÍ. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de 
Resolució núm. 8 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

No hem acabat. Passam a votació el Dictamen de la 
Comissió per incorporar-hi després tates les esmenes que -
s'han aprovat. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del Dictamen de 
la Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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