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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió. En primer
lloc demanaria si hi ha substitucions.

De tota manera, degut al fet que falten bastants de diputats,
prec al Sr. Lletrat que estigui pendent de les substitucions.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4555/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la integració d'Espanya en l'estructura militar de
l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (Otan).

El punt únic correspons a proposicions no de llei, i la
primera és la número 4555 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a la integració d'Espanya en l'estructura militar
de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord.

Té la paraula, per fer-ne la defensa, el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Després de l'any 1989 assistim a una
nova realitat. Fins i tot des de l'Otan es planteja aquests anys la
seva transformació i fins i tot la seva dissolució. Després de la
desaparició del Pacte de Varsòvia ja no va tenir sentit la política
de blocs ni l'estratègia de dissuasió nuclear. 

Paral•lelament s'ha reforçat la idea que la Unió Europea
hauria de desenvolupar la màxim la seva capacitat d'actuació en
el terreny de la seguretat i de la defensa. Aquesta idea troba la
màxima oposició als Estats Units i per delegació, també, en
algun sentit, a Gran Bretanya. 

Esquerra Unida és plenament favorable al fet que la
conferència intergovernamental encarregada de revisar el
tractat estableixi una política exterior i de seguretat comuna de
la Unió a través tant de la seva comunitarització com de la seva
dotació instrumental i pressupostària suficient per a la seva
implementació. Parlam que la Unió europea hauria de superar
l'abisme entre el seu gegantisme econòmic i administratiu i el
seu nanisme polític i no veure's obligada a contemplar més,
entre impotent i resignada, esclats com el que s'ha produït a
Bòsnia o com el que actualment està obert a Albània. La
participació de l'Aliança Atlàntica en la realització dels acords
de Dayton per posar final a la guerra a l'antiga Iugoslàvia
demostra l'absoluta necessitat que té Europa de comptar amb la
seva pròpia capacitat autònoma per a gestió de crisis i
prevenció de conflictes sense dependre, per a la seva actuació,
dels interessos i estratègies de potències extraregionals. 

Per Esquerra Unida el procés que s'hauria de protagonitzar
a Espanya és, per una banda, posar-se al capdavant a l'hora
de plantejar la urgència de construir un marc de seguretat
europea adequat al final de la guerra freda i, per altra,
enfortir la idea d'una Unió Europea determinant i autònoma
a l'hora de constituir el sistema europeu de seguretat i
estabilitat. Per aquest motiu, independentment de l'opinió
que els diferents partits i grups polítics tenguem sobre la
integració a l'estructura militar de la Otan, de l'organització,
consideram que qualsevol decisió relativa a la transformació
de l'organització no es pot prendre abans de finalitzar el
procés de revisió del tractat de la Unió Europea en curs; si
no es fa així no es permetrà que la Unió Europea sigui capaç
de decidir el seu futur des de la sobirania, pot ser perquè
pesen més els interessos estratègics dels Estats Units que no
la pròpia construcció d'Europa.

L'acord pres en el Congrés dels Diputats, que és un acord
posterior a la presentació d'aquesta proposició no de llei,
també té una perversitat, segons el nostre entendre; i per què
una perversitat?, senzillament perquè tant si es vol com si
no es vol la permanència a la Otan es va decidir per
referèndum l'any 1986. Ja sabem que els referèndums no
són vinculants, però aquell sí ho va ser. Així es va
manifestar per part de totes les parts implicades, per part de
tots els partits durant la campanya i, per tant, qualsevol
canvi d'estatus del nostre país dins l'Aliança Atlàntica,
encara que comptàs amb el cent per cent de les forces
parlamentàries,  ens sembla que hauria de ser decidit per
igual via. No oblidem que el resultat de la consulta de l'any
1986 va ser clar però ajustat i que més de 7 milions de
ciutadans i ciutadanes es van manifestar per la sortida de
l'Otan. No oblidem, tampoc, que aquell sí a la permanència
a l'organització estava condicionat per una sèrie de
qüestions, la més important de les quals era la no
incorporació a l'estructura militar integrada. S'afirma,
d'alguna manera, que ja que l'Otan d'avui no és la mateixa
que la de fa 10 anys aquestes condicions són obsoletes, i és
precisament per açò, perquè el món ja no és el que era, que
des d'Esquerra Unida entenem més justificat que mai
consultar els ciutadans i ciutadanes a les urnes sobre quin ha
de ser el paper d'Espanya a l'Otan, com una manera
d'afavorir la participació política. 

D'ençà que vam presentar aquesta proposició no de llei
han passat sis mesos i, per tant, les condicions en què es va
presentar i la informació de què hom disposava quan es va
presentar ha canviat i, per aquest motiu, si és possible,
m'agradaria introduir una esmena a la proposició per
adequar-la al temps actual. En aquest cas, la proposició -i
deman disculpes als grups parlamentaris per no haver-la
presentada per escrit uns dies abans però no havia estat
possible- l'esmena seria perquè es digués: "El Parlament de
les Illes Balears considera negatiu que la decisió de demanar
la integració d'Espanya a l'estructura militar de
l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord s'hagi pres
sense posar-la a consulta popular, atès que aquesta
incompleix les condicions amb les quals es van pronunciar
els ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol l'any 1986".



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 22 / 5 de març del 1997 331

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Portella. Altres grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Mixt el Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument diré que no donarem
suport a aquesta iniciativa perquè consideram que, certament,
no podem tancar els ulls a les nostres responsabilitats com a
estat integrant dels organismes d'Occident. Creim que el
compromís de l'Estat és cada dia més ferm i que, en certa
manera, estam involucrats, independentment dels colors polítics
que governin al nostre estat, en tots els sectors, tant econòmics,
com socials, culturals i, fins i tot, militars d'Europa i
d'Occident. Per aquesta raó no donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Nacionalista-PSM no hi ha
intervenció. Pel Grup Socialista? Sr. Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que tots coincidirem en el fet
que hi ha unes noves circumstàncies, molt diferents actualment
del que eren el 86, quan es va celebrar el referèndum per
l'entrada d'Espanya a l'Otan. Ha desaparegut la política de blocs
que hi havia en el seu moment, la caiguda del mur, fins i tot els
mateixos països de l'Est sol•liciten la seva participació, la seva
integració en l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. És
més, una proposta semblant que va ser debatuda en el Congrés
dels Diputats va tenir un suport absolutament majoritari, més
del 80% dels representants de la sobirania popular en el
Congrés dels Diputats van donar suport a una resolució en el
sentit que ara plantejava la nova redacció de l'esmena que ha
proposat el grup que presentava la iniciativa, on es rebutjava,
precisament, la iniciativa que s'havia presentat en el seu
moment. 

Per tant nosaltres pensam que l'Otan, en aquest moment, té
una nova configuració molt diferent d'aquella que tenia en el
seu moment; és una organització amb vocació de donar
estabilitat i seguretat a les nacions que hi pertanyen; és una
organització que participa més aviat en missions de pau, com
per exemple Iugoslàvia; recordem també que destacats
pacifistes reclamaven la intervenció en altres llocs de
conflictes, la intervenció armada i, precisament, aquests fets
justificarien una organització d'aquests tipus i, per tant,
nosaltres entenem que, tant com venia redactada la proposta
inicialment com amb l'esmena que s'ha plantejat, amb la
redacció actual que es proposa, no té sentit que se li doni suport
des del Parlament i nosaltres també votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Rovira, té la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Prácticamente me ha quitado, el
representante del Partido Socialista, todos los argumentos.
Yo iba a hacer referencia, para explicar y argumentar el
voto contrario del Grupo Popular, a dos documentos,
concretamente iba ha hacer referencia a la comunicación
que presentó el gobierno por medio de su presidente en el
Congreso de los Diputados sobre participación de España en
la Alianza Atlántica renovada el pasado mes de noviembre,
y la verdad es que en este documento -y posteriormente haré
referencia al programa del Partido Popular que presentó a
las elecciones generales pasadas- pues se hace referencia,
exactamente, a la participación que debe tener España en la
nueva estructura de la Otan renovada. 

En este sentido quiero decir que, como muy bien se ha
dicho ya aquí, la modificación que ha sufrido el plano y el
panorama político mundial en los últimos años, ha llevado
a que la Otan insista en una nueva orientación hacia
operaciones de mantenimiento de paz, operaciones
humanitarias y de gestión de crisis, cuyo ejemplo podemos
tener recientemente en la crisis de la antigua Yugoslavia,
concretamente en la pacificación de Bòsnia-Herzegovina y
aquí, en este sentido, podemos resaltar, además, el buen
funcionamiento que ha tenido España en este sentido con su
participación militar, y en este tema también debemos
explicar que es muy necesario que España participe
plenamente en la nueva estructura de mandos, que no es
exactamente una participación en una estructura militar,
como dice la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida, sino que es bastante distinto. El Sr. Aznar hizo
referencia, en el Congreso de los Diputados, al hecho de que
esta participación en la estructura nueva de mandos no
altera los términos de la autorización otorgada en el año 82
por las Cortes ni lo votado y aprobado por parte del
referéndum del año 86. En concreto, haciendo referencia a
la finalidad de esta participación de España en la estructura
de mandos, hacía referencia a colaborar en la seguridad y
estabilidad colectivas mediante nuestra participación, la
participación de España, en la estructura de mandos en pie
de igualdad con nuestros aliados y que esta participación en
la estructura de mandos lo que permite es que España pueda
tomar parte en las decisiones que se puedan tener en un
futuro sobre este tipo de políticas en concreto, tanto las de
defensa colectiva como las que puedan hacer referencia,
fundamentalmente, como se está viendo en estos últimos
meses, en operaciones de mantenimiento de paz,
humanitarias y de gestión de crisis en distintas partes del
mundo.

En este sentido, nosotros tampoco vamos a votar a favor
de su proposición no de ley. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Vol entrar en torn de rèplica, Sr.
Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Molt breument; només per puntualitzar que aquesta
proposició no de llei era en relació a la no celebració d'un
referèndum quan consideram que es conculquen les tres
condicions per les quals es va celebrar el referèndum del 1986;
no és una proposició no de llei sobre l'Otan, és sobre el sistema
que s'ha duit a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Més intervencions? Hi ha inconvenient
per part dels distints portaveus perquè es tramiti aquesta
proposició no de llei amb la modificació que ha introduït el
portaveu d'Esquerra Unida? 

Vol donar lectura, Sr. Cerveró, a la nova redacció del text
abans de passar a votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"El Parlament de les Illes Balears considera negatiu que la
decisió de demanar la integració d'Espanya en l'estructura
militar de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (Otan)
s'hagi pres sense posar-la a consulta popular, atès que aquesta
incompleix les condicions amb les quals es varen pronunciar els
ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol l'any 1986".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cerveró. Passam, idò, a votació d'aquesta
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

El resultat de la votació ha estat: vots a favor, 3; vots en
contra, 14; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4665/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a desclassificació dels documents del CESID.

I passam a la segona proposició no de llei d'avui, que és
la número 4665, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a desclassificació dels documents
del Cesid. Té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La decisió del Consell de
Ministres de no desclassificar els documents del Cesid
reclamats per la Justícia en relació a la investigació del cas
GAL s'ha de considerar com un fet de màxima gravetat per
les següents raons: en primer lloc, perquè constitueix una
greu contradicció amb allò manifestat pels màxims dirigents
del Partit Popular durant els darrers anys; en segon lloc,
perquè obstaculitza objectivament l'acció de la Justícia i, en
tercer lloc, perquè transmet al conjunt dels ciutadans el
missatge o la impressió que hi ha un intent deliberat per
mantenir dins la impunitat els crims d'estat comesos en anys
anteriors. 

Aquesta darrera qüestió, que deteriora el clima
democràtic de l'estat i perjudica també els esforços
encaminats cap a la pacificació d'Euskadi, ha estat avalada
recentment per les declaracions -parlam de recentment,
encara que la proposició fa cinc mesos que està presentada-
del ministre de Defensa, Eduardo Serra, davant el Congrés
dels Diputats en la seva compareixença del 18 de setembre
on manifestava explícitament la conveniència de no levantar
la alfombra, i és per aquests motius que el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, com ha fet a altres
parlaments autonòmics, presenta aquesta proposició no de
llei en el sentit que està expressat en els punts que a
continuació segueixen i que tots els diputats han pogut
conèixer amb el text remès a la Cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Passam al torn d'intervenció dels
altres grups. Pel Grup Nacionalista-PSM el Sr. Orfila té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Diré que donarem suport al
primer punt; hem de donar suport a un punt a on es proposa
que el Parlament es manifesti a favor dels canals
democràtics de participació política i, a la vegada, rebutgi
les pràctiques violentes que desenvolupen organitzacions
que, en aquests moments, són ben vives i que actuen de
forma atemptatòria contra, fins i tot, els drets dels ciutadans
a tot l'Estat.

En canvi ens abstendrem en els altres punts perquè
entenem que s'entra en un nivell de concreció que defuig, de
molt, allò que és lògic i bo que tracti el nostre Parlament.
Entrar, fins i tot, a manifestar el rebuig de les explicacions
donades per un ministre de Defensa en una compareixença
davant el Congrés dels Diputats ens sembla que és fer-ne un
gra massa, d'allò que és possible que tracti -fins i tot bo- que
tracti el Parlament de les Illes. En aquest sentit ens
abstendrem. Gràcies.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 22 / 5 de març del 1997 333

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Pel Grup Socialista el Sr. Tur té la
paraula. 

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Evidentment estam d'acord en
manifestar el rebuig cap a qualsevol pràctica de la violència i,
per tant, donarem suport, també, al primer punt, encara que
també entenem que potser seria més propi, un acord d'aquest
tipus, d'una resolució institucional del Parlament que no una
iniciativa d'un partit polític però, en qualsevol cas, com que
supòs que hi haurà una pràctica unanimitat, es podrà entendre
com a tal.

Ara bé, pel que fa als altres punts, crec que es denota que
aquesta iniciativa va ser presentada el setembre del 96 i que,
per tant, no està adaptada a la situació actual i als fets que han
passat de llavors ençà. Pel que fa referència al punt segon, ha
passat el temps i s'han pres decisions que canvien absolutament
la situació: els papers del Cesid han estat desclassificats a
requeriment del Suprem i estan en mans del Suprem i la Justícia
decidirà. Per tant crec que, com deia el representant del Grup
Nacionalista, és més correcte que no hi entrem en aquests
moments i des del Parlament.

I pel que fa al punt número 3 nosaltres ens abstendrem
perquè ens sembla be que es comuniqui a qui hom cregui que
s'hagi de comunicar però no en farem qüestió. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Popular, el Sr. Jaén Palacios té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero iniciar mi
intervención diciendo que comparto plenamente las
intervenciones de los otros portavoces de los grupos
parlamentarios y que, en consecuencia, adoptaremos una
posición de voto, respecto al primer punto, afirmativa y el resto
votaremos que no. Pero haré unas salvedades, en su momento,
y me parece que la exposición de motivos sí que conviene tener
algún comentario, porque hay algunas afirmaciones que yo creo
que no son del todo punto ciertas.

Seguramente todos compartimos la preocupación que
desde los años a los que se refieren estos asesinatos o estos
crímenes y otros pormenores que todos conocemos,
atribuidos y reconocidos, parece ser, a los grupos
antiterroristas de liberación, atribuidos en general, una
treintena de asesinatos, de extorsiones, de desaparecidos y
de heridos, pues la verdad es que todos estamos de acuerdo
que esto ha constituido, en nuestro estado democrático, el
acontecimiento, yo creo que de todos los tiempos
democráticos desde que España es España, y hecha la
salvedad del 23 de febrero del 81, desde luego un
acontecimiento sin duda lo más negativo y nefasto para la
historia democrática española. Yo creo que todo eso lo
podemos compartir y que rechazamos, como bien todos
sabemos, el terrorismo, venga de donde venga, sea del signo
que sea, de extrema derecha o de extrema izquierda, como
estamos acostumbrados a sufrir diariamente. 

Pero hay unas cuestiones que nosotros debemos rechazar
porque, en primer lugar, no es ninguna contradicción lo que
el Partido Popular ha manifestado en el Congreso o en el
Senado, allá donde ha sido posible; siempre hemos estado
por el esclarecimiento de la verdad, porque la Justicia actúe
hasta las últimas consecuencias, e incluso en el año 95 hubo
una comisión de investigación en el Senado que no acabó -
se constituyó pero no acabó- con los fines que tenía
previstos. Por tanto no se ha obstaculizado la acción de la
Justicia desde que el Partido Popular está en el Gobierno de
la nación y, desde luego, no estamos nosotros tampoco, no
ya como Partido Popular o como diputados o senadores o
militantes de un partido, sino como simples demócratas, que
los crímenes de estado -que yo aquí no me atrevería hacer
esa afirmación con tanta generalidad, sino crímenes
cometidos a instancias de personas que estaban al servicio
del estado, hay que hacer esa matización- yo creo que no
podemos compartir estas afirmaciones de la exposición de
motivos.

La decisión del Consejo de Ministros del 2 de agosto es
una decisión que yo quisiera conocer la deliberación del
Consejo de Ministros, para ver cuales son las razones en las
cuales se basa esa resolución del Gobierno.
Desgraciadamente ustedes saben que las deliberaciones del
Consejo de Ministros, de cualquier órgano colegiado del
Gobierno, son secretas y no podemos, por tanto, conocer los
detalles en los cuales se ampararon y las razones y los
motivos para esa no desclasificación de estos denominados
vulgarmente papeles del Cesid que, además, parece que se
han publicado en todos los medios de comunicación y que,
desgraciadamente, han dejado a los servicios de
inteligencia, pues bueno, algo así como a la altura de
Mortadelo y Filemón, les han dejado en una situación
bastante difícil y que esperamos que las cosas no sean tal
como se han publicado en esos términos. 
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Pero hay una referencia que ha hecho el portavoz, el Sr. Tur,
al tema de la justicia y es clara, es decir, el Gobierno ha
presentado, a través de los órganos pertinentes, del Cesid
concretamente, todos los documentos que ha solicitado el
Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha examinado en
pleno esos documentos, y parece ser que el 23 de marzo, con la
llegada de la primavera, habrá una resolución de esta alta
instancia jurisdiccional. Esperemos a ver qué se dice; yo creo
que lo prudente, aunque también comprendo que la proposición
no de ley tiene un tiempo distinto, que estas cosas no hayan
pasado, pues yo creo que lo prudente es esperar esta decisión
del Supremo y no manifestarnos sobre estas cosas en este
momento procesal en que se encuentra la situación. El
Gobierno ha dicho que acatará la resolución del alto tribunal
sea cual fuere, ya lo han manifestado la ministra de Justicia y
otros portavoces del Gobierno; por tanto, lo prudente es esperar
esta decisión y, desde luego, acatarla, nos guste o no nos guste.

Por tanto, yendo ya a lo que vamos a votar, nosotros vamos
a votar al punto número 1 que sí, pero vamos a votar que sí
porque es una obviedad; aquí podríamos añadir muchas más
cosas y yo, en tono distendido antes de la Comisión, pues decía
a un portavoz de un grupo parlamentario que incluso podemos
añadir aquí que compartíamos la ley de la gravitación universal
de Newton y compartíamos otras muchas leyes de la física
porque son cosas en las cuales todos estamos de acuerdo y que
son declaraciones que, seguramente, su mejor marco sería una
declaración institucional en el momento oportuno pero, en fin,
vamos a votarlo porque a lo mejor se podría interpretar otra
cosa que no es la que nosotros sentimos, a favor de eso y de
otras muchas cosas que se dan por supuestas en todos los que
estamos en un órgano democrático como es este parlamento. Y
el resto de los puntos nos parece, pues eso, que deben ser
rechazados, y que el acuerdo que se adopte aquí que se
comunique a quien corresponda como acto de buena voluntad
de este parlamento, de los diputados que en esta comisión ahora
estamos debatiendo el asunto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Jo, abans de continuar el debat, voldria
posar de manifest que els membres de la Mesa pensam que, de
la intenció de vot manifestada pels distints grups parlamentaris,
ens podem trobar en una situació en la qual quedi aprovada una
proposició no de llei el títol de la qual sigui "Desclassificació
dels documents del Cesid", hi hagi tota una exposició de motius
que faci referència a aquesta qüestió, i llavors quedi aprovada
amb un punt a on es manifesta el rebuig del terrorisme i la
utilització de mitjans il•legals per a la repressió d'aquestes
pràctiques. Creim que pot quedar una proposició no de llei
sense consonància entre el títol i el contingut; en conseqüència,
suspendríem la sessió durant cinc minuts i miraríem amb els
portaveus si hi ha possibilitats.

És a dir, l'exposició de motius, la part expositiva de la
proposició no de llei no es vota i el títol es canviaria:
"Desclassificació dels documents del Cesid" per "Rebuig de la
violència".

Passam a votació..., passam a la votació, idò, del punt
primer de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

Passam a la votació dels punts segons i tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 1; vots en contra, 14; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjats, idò, els punts segon i tercer de la
proposició no de llei.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4950/96, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a control, foment i orientació del
programa Carnet Jove.

I passam a la darrera proposició no de llei d'avui, que és
la número 4950, també del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a control, foment i orientació del programa
Carnet jove. Té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Segons una resposta del Govern
a una pregunta formulada per aquest diputat, la franja d'edat
entre 14 i 26 anys, que es la franja d'edat -no sé si exacta-
que abasta el carnet jove, ens trobam que dels 112.000 joves
a Mallorca, n'hi ha 4.622 que tenien expedit el carnet jove,
amb les darreres dades recollides, i açò representaria un 3%,
i destacam que la mitjana a partir dels 23 anys baixaria fins
a un 0,17%; de cada 1.000 joves, 1,5 tenen el carnet jove.

Dels 13.275 joves a Menorca en aquesta franja d'edat,
només 381 tenen expedit el carnet jove. Açò únicament
representa un 2,8%, que és el percentatge més baix de totes
les illes. I dels 12.504 joves d'Eivissa, en aquesta
recopilació de dades que no és nostra, ens la va enviar el
Govern i, per tant, no és una qüestió que haguem preparat
nosaltres sinó el Govern, són 428 aquells que havien
sol•licitat gaudir del programa Carnet jove, un 3%. 

Ens hauríem de demanar per quin motiu només un 3%,
en general, de la població entre 14 i 26 anys han sol•licitat
participar en el carnet jove i ens ho hauríem de demanar
amb molta sinceritat i ens hauríem de demanar, també,
quina transcendència pot tenir l'existència del carnet jove si
només abasta un 3% del seu potencial; i ens hauríem de
demanar si el carnet jove únicament ha de servir per aplicar
descomptes als consums per als joves, que és també una
promoció del consum i per açò s'hi adhereixen alguns
comerços o si el carnet, a més a més, hauria de servir per
promoure hàbits de consum, que trobam que sí, que hauria
de servir per promoure hàbits de consum.
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I per què el carnet jove arriba només a un 3% dels joves de
les Illes Balears? Des d'Esquerra Unida pensam que és per dues
qüestions fonamentals: primer, perquè no s'ha promocionat
directament entre la joventut, perquè no s'ha promocionat en els
àmbits juvenils o a través de les pròpies organitzacions juvenils
i, segon, perquè la seva efectivitat és tan minsa, és tan poca,
poc és l'abast dels establiments adherits i, fins i tot, de les
institucions públiques adherides, i perquè molts dels
establiments adherits incompleixen les seves obligacions pel
que fa al funcionament del carnet jove. Ens hauríem de
demanar si el Govern balear fa un seguiment correcte
d'aquestes qüestions.

Amb el carnet jove els establiments apliquen descomptes al
consum. S'ha fet cap esforç específic per promoure l'abast de
productes de consum concrets?, productes formatius, culturals
i artístics, productes que afavoreixin la relació natural amb el
medi, productes ecològics, llibres, discs, fotografia...; s'han
emprat el carnet jove -també ens demanam- per promoure
hàbits de consum entre els joves? És clar que amb un abast del
3% difícilment es pot portar a terme una política efectiva en
aquest sentit, difícilment es pot incidir en el comportament del
jove com a consumidor. Altrament, si el Govern balear no
ofereix contrapartides als establiments i institucions adherits,
difícilment es podrà incidir en aquests hàbits; el Govern balear
hauria d'oferir contrapartides a aquests segments que volgués
promoure entre la joventut, i posaré un exemple que em sembla
que serà fàcilment entès per tots els diputats independentment
del grup a què pertanyem; posem, per exemple, un ajuntament
adherit al carnet jove però que no exerceix, que no pot exercir,
i posem, per exemple, l'oferta d'escoles municipals, plàstiques
i de música i de serveis esportius; les escoles municipals,
posem un ajuntament mitjà, ni Palma ni el més petit, un
ajuntament mitjà, pot tenir uns 400 matriculats, 400
consumidors de formació; és un producte a potenciar; dels 400,
posem per cas que 250, que seria una cosa lògica, normal, es
troben a la franja dels 14 als 26 anys; posem per cas els serveis
esportius, amb uns 600 socis inscrits, 600 consumidors, és un
producte a potenciar, els serveis esportius, i també és la
població jove aquella que més freqüentment arriba a aquests
serveis; dels 600 hi ha 330 en aquesta franja d'edat. Els 250
alumnes de les escoles municipals paguen en taxes, al llarg de
l'any, uns 6 milions de pessetes; apliquem el descompte d'un
20% del carnet jove, que podria ser aproximadament aquest, i
l'ajuntament deixaria d'ingressar un milió de pessetes al cap de
l'any per aplicar el carnet jove. Igual amb els serveis esportius,
un altre milió de pessetes que deixaria d'ingressar l'ajuntament.

En total, escoles de música, art, esports, si s'aplica el
descompte del carnet jove, aquest ajuntament hipotètic
deixa d'ingressar dos milions de pessetes. Què reben, en
canvi, del Govern balear? Per fomentar aquestes polítiques
aquest ajuntament, amb un poc de sort, pot arribar a rebre
unes 150.000 o 200.000 pessetes en subvencions per a
escoles de música però prou. Troben els diputats presents
aquí que els ajuntaments poden assumir en solitari aquest
compromís? 

Creim que és una política certament còmoda per part del
Govern, i per açò presentam aquesta proposició, impulsar el
carnet jove però després no complir els compromisos que
facin el possible i que siguin altres institucions que paguin
la posada en marxa d'aquest carnet jove. I com aquest
exemple que hem posat n'hauria molts d'altres; passant a la
iniciativa privada podríem posar, per exemple, els concerts
de rock si s'aplicassin els descomptes del carnet jove a
concerts multitudinaris el que podria arribar a passar; i com
impedeix, aquesta falta de compromís financer per part del
Govern, que qüestions que serien positives no s'apliqui el
descompte perquè l'esforç econòmic no el fa el Govern, en
molts de casos.

També nosaltres hem fet una relació d'establiments que
a Mallorca, Menorca i Eivissa actuen i estan inclosos en
aquests convenis de col•laboració amb el carnet jove. A
Mallorca, segons resposta del Govern, són 761, a Menorca
120, a Eivissa 120 i 2 a Formentera; si les dades no s'han
renovat d'ençà que les vam demanar eren aquestes que ens
havien enviat. Clar, a Menorca, posem per cas, són 120
establiments; a Menorca n'hi pot haver uns 3.000, per
consultes que hem fet amb organitzacions empresarials, uns
3.000 establiments que podrien tenir alguna cosa a
participar en el carnet jove. Si només en participen 120
arribam a un percentatge gairebé ínfim d'establiments que
hi participen, ínfim perquè no hi participen la majoria
d'establiments, un 4%, més o manco surt. Podem considerar
que amb aquest 4% d'establiments es pot dur una política
efectiva pel que fa aplicació del carnet jove?, no es pot dur
perquè no s'arriba al total que s'hauria d'arribar. Ben igual
que amb els ajuntaments, que els vuit ajuntaments apareixen
com adherits a Menorca -perquè hem fet l'estudi a Menorca-
adherits sí, però practicants un o dos; i per què?, perquè hi
ha aquests problemes, aquests inconvenients a l'hora
d'aplicar el carnet jove.
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Aquestes qüestions ens duen a una altra realitat: els carnets
joves són expedits però no són utilitzats, i açò ho hem constatat
amb molts de joves que tenen el carnet jove però no són
utilitzats; per què no són utilitzats?, perquè no es promou,
perquè en molts de casos els establiments no compleixen el
conveni i no apareix, perquè a més ho hem investigat in situ, no
apareixen, en els establiments els adhesius que han d'informar
que allà es pot emprar el carnet jove, no apareix, no hi ha
informació, els joves no saben a on poden accedir amb el carnet
jove a molts d'establiments i, clar, entre pocs que són els joves
que tenen el carnet, entre els pocs establiments que hi estan
adherits, entre adherits no practicants i entre l'incompliment
dels compromisos que implica el conveni del carnet jove ens
trobam que, en aquests moments, la finalitat del carnet jove no
és la que hauria de ser, ni molt manco, i per açò nosaltres hem
presentat una proposició no de llei en aquest sentit; pensàvem
fer una interpel•lació sobre aquest tema, però com que saben
que els grups parlamentaris tenim les interpel•lacions segons el
nombre de diputats, hem de seleccionar les interpel•lacions i
hem passat a fer una proposició no de llei per debatre, un poc,
aquesta qüestió que, malgrat sembla que és accidental o de poca
importància, sí que podria afectar un gran nombre de gent,
150.000 joves de les Illes Balears, és una qüestió prou
important per tenir-la en compte.

Per açò nosaltres, en aquesta proposició, demanam que el
Parlament insti el Govern balear a presentar, en termini de tres
mesos, un informe als grups parlamentaris sobre el grau de
compliment dels convenis que s'estableixen amb els
establiments privats i institucions públiques en el
desenvolupament del programa Carnet jove. Un altre punt seria
una campanya general del promoció del carnet jove en la qual,
però -i aquesta és la diferència amb el que s'ha fet fins ara-
tengui protagonisme essencials els ajuntaments, les oficines i
punts d'informació juvenil i, sobretot, les entitats juvenils i
esportives i els centres d'ensenyament secundari i superior. I, en
tercer lloc, que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
a modificar els convenis que estableixen amb les corporacions
locals pels quals són aquests que es fan càrrec de la totalitat de
menors ingressos que representa l'aplicació de descomptes per
carnet jove a fi i efecte que la Comunitat Autònoma participi
també, proporcionalment, al cost econòmic que per als
ajuntaments significa posar en marxa programes de carnet jove
i que és un cost econòmic més elevat del que ens pensam,
moltes vegades, i sobretot pels ajuntaments petits, també. I per
últim, que el Parlament insti el Govern a convertir el programa
de carnet jove, també -sobretot crec que és important introduir
aquest darrer punt- en un instrument per a fomentar entre la
joventut hàbits de consum responsable en el sentit que a
l'exposició de motius he indicat abans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Altres grups que vulguin intervenir?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, vull anunciar que donarem
suport a aquesta proposició i que, en certa manera, estam
d'acord amb l'exposició que ha fet el Sr. Portella que quasi
podríem assumir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Socialista el Sr. Tur té la
paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport als quatre punts
de la proposició no de llei perquè és veritat que hi ha un
desconeixement, dins el col•lectiu jove, del programa
Carnet jove, especialment a les parts foranes de la nostra
comunitat autònoma i molt especialment a les illes menors,
no només per manca d'informació sinó, sobretot, com hom
diu a la proposició no de llei, per una manca de participació
de les institucions locals i de protagonisme de les
organitzacions juvenils.

Ara, també és veritat que el carnet jove es limita,
bàsicament, a practicar descomptes a les compres que
realitzen els joves a determinats establiments, la qual cosa
és positiva per als joves, però també, a la vegada, incentiva
el consum, un hàbit que ja està molt implantat dins el
col•lectiu jove i potser, tal com proposen al punt quart,
aprofitant el programa de carnet jove seria molt interessant
que a les escoles es promoguessin activitats d'informació i
de formació de joves consumidors. 

Per tant, estam d'acord amb els quatre punts i amb
l'exposició que ha fet el grup proposant i donarem suport als
quatre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Ferrando, té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar, d'entrada, que el
nostre grup no donarà suport a cap dels punts proposats en
aquesta proposició no de llei i que no compartim en res les
exposicions que s'han fet aquí, i em sap molt de greu dir-ho
però ho veim des d'un punt de vista totalment diferent; per
no estar d'acord ja no estam d'acord, tan sols, amb
l'exposició que s'ha fet tant verbalment com a l'exposició
escrita a la presentació de la proposició.

No estam d'acord amb el fet que es digui que no es
compleixen les expectatives inicialment previstes per al
carnet jove. Jo fa un parell d'anys encara estava inclosa dins
el que era el carnet jove i els puc assegurar que, des de que
va començar el carnet jove, les ofertes que s'ofereixen són
molt millors i cada vegada molt més variades, i no es
resumeixen amb l'adquisició de béns, sinó, contràriament,
a l'accés a l'oferta cultural, de formació i de transport dels
joves, cosa que abans, al principi -tal vegada jo vaig ser una
de les primeres que potser va donar entrada a aquest carnet
jove- no hi havia. Jo crec que per part del Govern i per part
de totes les institucions, tant ajuntaments com entitats
privades, s'ha intentat millorar l'oferta que hom dóna a
través del carnet jove. Per tant, no estam d'acord amb el fet
que no es compleixen les expectatives.
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Quant al fet que el carnet jove no s'utilitza per educar el jove
per a un consum responsable, no estam d'acord per la mateixa
raó que hem dit abans: com que no es tracta només del fet
d'adquisició de béns sinó de la possibilitat d'un accés a tota una
oferta formativa i cultural, això fa que eduqui els joves a poder
accedir a aquestes ofertes culturals, amb la qual cosa ja no
només els indica perquè vagin a adquirir béns, sinó que els
dóna tota una oferta que els fa responsables a l'hora del consum,
sigui de béns o sigui d'oferta cultural, formativa o el que sigui.

Quant al fet que són molts d'establiments i institucions que
incompleixen el contingut del conveni, tampoc no creim que
sigui cert, perquè per les notícies o per la informació que
nosaltres tenim són molt poques les queixes que s'han rebut
quant al fet que les institucions i les entitats privades no
compleixen aquests acords; per altra part hem de tenir en
compte que s'han adherit voluntàriament, amb la qual cosa no
es pot arribar a una exigència perquè l'adhesió és totalment
lliure, per part dels establiments; si en un moment donar, bé
perquè tanquen el negoci o bé per qualsevol altre motiu, es
volen retirar, estan en el seu dret perquè és una cosa que
ofereixen d'una manera totalment lliure.

Pel que fa a nombre de joves que participen o que tenen el
carnet jove és possible que sí, que s'hauria de fomentar més la
seva participació. El que passa és que aquí jo no sé si jo he tret
els tants per cent equivocats, però a mi em sortien que eren
12%, no un 2%; jo havia tret el càlcul més o manco amb el
vostè (...) i em sortia un 12%. De totes maneres, sí que
consideram que potser, tal vegada, s'hauria de promocionar,
però no es pot dir que s'hagi incomplit i que, a més, cada
vegada més els joves accedeixen al carnet jove, perquè creim
que la propaganda i la difusió que es fa cada vegada, també, és
més important i, de fet, ho veim molt als anuncis de televisió i
a través de les oficines d'informació juvenil. 

Per tant, no estam d'acord amb la proposició. No li donaríem
suport al primer punt pel que he dit, que consideram que es van
complint i, a més, una altra cosa: pel que es veu el carnet jove
té un programa de vigència del 94 al 97; deixem que acabi
aquest període de vigència per veure quines són les
modificacions que tal vegada s'hagin de poder introduir, perquè
hem de ser conscients que a vegades les necessitats i les
expectatives dels joves van variant i això fa que vagin variant,
per ventura, a les institucions o a les entitats a les quals ha
d'anar. Llavors, deixem que passi aquest període i pel nou
període mirem de quina manera podem contribuir perquè es
facin aquestes variacions.

Quant al fet que s'ha de fer una campanya de promoció del
carnet jove en el qual tenguin de protagonistes jo crec que, com
he dit abans, s'està fent una gran promoció. Que potser s'hauria
d'augmentar?, sí, i donar participació a totes les entitats?, sí,
però crec que realment es fa molta propaganda sobre aquest
tema.

Quant al tercer punt respecte dels ajuntaments, tampoc
no compartesc el que ha exposat el diputat proposant,
perquè hem de tenir en compte que les polítiques de
joventut són obligació, o són competència, de tots els poders
públics; així ho diu l'article 48 de la Constitució: "Tots els
poders públics promouran les condicions per a la
participació lliure i eficaç de la joventut en el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural", i jo
crec que, precisament, en el programa del carnet jove hi ha
una bona combinació de totes les institucions per tal
d'afavorir l'accés dels joves no només a l'adquisició de béns
sinó a tota una oferta formativa. I no compartesc allò que
s'ha dit que els ajuntament no donin aquesta oferta. Jo, per
les informacions que tenc -no fa falta dir els pobles, per
podria dir d'un- les ofertes que ofereixen són la gratuïtat en
els cursos de català, graduat escolar, ús d'instal•lacions
esportives, ús de la biblioteca municipal, cursos de monitors
de temps lliure, accessos a totes les activitats culturals
organitzades per l'ajuntament... Jo crec que això és una
política de col•laboració entre totes les institucions per tal
d'oferir uns programes als joves i crec que s'ha duit amb un
efecte molt positiu tant per part de totes les institucions com
pels propis joves.

Quant al darrer punt, l'aspecte que diu que el carnet jove
ha de fomentar un hàbit de consum responsable el
compartim, però deim, com ja he dit abans, que creim que
compleix aquesta funció, en el sentit que no només
ofereixen un consum de béns, sinó també tota una oferta
cultural, i llavors tal vegada no només s'hauria de fer a
través del carnet jove, sinó a través d'altres campanyes, que
els joves, en una societat com és l'actual de molt de
consumisme, realment habituar-los a aquest hàbit més
responsable però, de fet, ja d'una manera implícita, creim
que el carnet jove, amb aquesta oferta que s'ofereix, ho
compleix. 

Per aquests motius no donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Té la paraula per torn de rèplica,
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo he quedat un poc estorat de
l'explicació de la Sra. Ferrando. D'una banda no l'entenc,
perquè la proposició no de llei, a l'exposició de motius -
bastant documentada, perquè ens ha duit moltes hores de
feina i amb la gent jove del nostre grup hem fet una feina de
camp a Menorca per veure què passava, i crec que és
positiu- està feta en un to de dir que així és la realitat, això
és el que passa, aquests són els problemes i aquestes serien
quatre mesures per millorar el carnet jove.
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Després, quan parla vostè de les mesures hi està d'acord
però no li dóna suport, el seu grup, i jo pens que hi ha hagut la
coincidència que aquest tema ha fregat la seva ocupació
professional, bé, la seva ocupació dins l'aplicació del carnet
jove d'anys anteriors i que, per tant, potser s'ha sentit més
afectada, però no era una crítica furibunda al carnet jove, sinó
dir quins són els problemes que té i vostè jo crec que li ha donat
aquest to, aquest sentit, perquè s'ho ha pres per un sentit em
sembla que equivocat, no pel sentit polític sinó per aquest
sentit. 

Que de 150.000 joves 4.000 tenguin el carnet i açò sigui un
12% no ho acab d'entendre. És un 3% i no hi ha més voltes. Un
3% de joves que tenen el carnet; un 2 o un 3% d'establiments
que hi estan adherits; com pot actuar el carnet jove, en aquest
sentit?, de cap manera; com podem queixar-se els joves perquè
s'incompleix si el primer que incompleixen és dir que aquell
establiment està adherit al carnet jove?, com es poden queixar,
si no ho saben, si els joves no saben quins establiments estan
adherits?, és impossible que es queixin, perquè açò són els
problemes que hem constatat amb aquesta feina. I vostè diu que
es fa una educació al consum; no es fa una educació al consum:
dels 1.000 establiments adherits en trobam 15 que són llocs
d'espectacles, una proporció gens significativa si tenim en
compte que hi ha teatres, cinemes, sales de ball, etc.; en trobam
10 que són allotjaments, un 1% dels 1.000, quantitat gens
significativa si intentam promoure els desplaçaments dels joves
entre les illes. 10 empreses informàtiques, de venda de
productes informàtics i d'ensenyament, que és un percentatge
gens significatiu si el contrastam amb la demanda d'aquests
productes que hi ha avui entre la joventut. 45 papereries,
incloent llibreries, papereries, premsa, tot tipus d'aquest tipus
d'establiments, 45 a les Illes Balears adherits al carnet jove. La
relació d'ajuntaments, d'institucions públiques, és incomplerta;
no tots els ajuntaments de les illes estan adherits. 

Que digui que açò és fomentar uns hàbits de consum amb el
carnet jove quan tenim aquesta realitat, a mi de ver que no em
serveix. No es fomenten hàbits de consum. El carnet jove és
una generalitat que s'expressa amb la seva generalitat, tot tipus
de producte pot tenir un descompte, però la pròpia institució del
carnet jove hauria d'incidir, amb aquests productes, a potenciar
des del Govern aquests productes que trobam dins el que són
més propis o de consum més responsable, encara que la
responsabilitat en el consum és a la pròpia persona que el fa,
lògicament, no entrarem en aquesta qüestió; en tot cas, de
potenciar formes de consum és responsable.

Vostè diu que el programa de vigència acaba el 97 i que ja
veurem. Açò era una gran oportunitat, aquests quatre punts, per
plantejar en el darrer any un replantejament del carnet jove;
nosaltres ho faríem amb aquesta proposició, positiva en tots els
aspectes, una gran oportunitat per fer aquest replantejament i
que l'any 97, quan es torni posar en marxa, s'hagin vist quins
són els problemes que té, s'hagin vist per on falla i es pugui
recuperar.

I, per últim, tots els poders públics que vostè ha dit tenen
l'obligació: el Govern té l'obligació, el Govern no pot
quedar amb la campanya publicitària del carnet jove i
després no contribuir econòmicament. El Govern ha
contribuir econòmicament amb el carnet jove. Açò és el que
em sembla.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Intervencions en contrarèplica?
Sra. Ferrando té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. No ho feia amb cap to de crítica
ni amb cap cas negatiu, si vostè ho ha pres així. Allò que no
he acabat d'entendre molt és el tema que m'ha dit
professional. Jo quan he dit del carnet jove jo no era de
professional, era quan jo estava estudiant a la facultat i tenia
20 anys i busques, que vaig utilitzar el carnet jove, res amb
la meva relació professional, jo era una estudiant, en aquell
moment, i el que vaig poder percebre, jo mateixa com a
estudiant, i el que veig ara que es fa és que he notat que ha
millorat moltíssim, perquè quan jo vaig començar a utilitzar,
com a jove en aquell moment i com a estudiant, era que
realment s'ha avançat molt en les ofertes que ofereix el
carnet jove. 

I una altra cosa, no ha d'oblidar que l'adhesió és
totalment lliure per part dels establiment, i el que es fa és
intentar millorar les ofertes que s'han oferir. Segurament
quan jo vaig començar, de les empreses que es dediquen a
la informàtica, no n'hi devia haver ni una. jo crec que ara a
allò que va el Govern és a anar a millorar aquestes ofertes
d'informàtica, de medi ambient, d'ofertes culturals..., i
realment crec que s'està millorant. Per tant, el que dic és que
jo ho veig des d'un punt de vista més positiu; no em digui
que vostè no ho fa en pla de crítica i en pla negatiu perquè
diu: no compleix, no s'utilitza per educar, bastants
d'establiments incompleixen el contingut del programa...; no
em digui que això no és fer-ho en pla negatiu, Sr. Portella,
és que més negatiu que això és res. Al contrari, jo ho veig
des d'un punt de vista molt més positiu que vostè, que vostè
diu que res no compleix.

Quant al treball de camp, no és per menysprear-lo, però
vostè ha dit que ha mirat a Menorca tots els establiments i
ha donat la dada que li havien donat les empreses
empresarials, el nombre de percentatge d'empreses que hi
havia, però estic segura que tots el percentatge d'empreses
no són totes aquelles que interessen els joves; supòs que una
botiga de roba d'alt standing no interessa els joves, o una
botiga de senyores majors no atendran els joves, o com pot
ser una botiga d'antiguitats; no tot el percentatge..., si així és
com vostè ha tret les dades que em diu aquí em sap molt de
greu dir-li que pos un poc en dubte aquest treball de camp
que han fet. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Acabat el debat passarem a la
votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, el resultat de la votació ha estat: vots a favor,
8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta proposició no de llei. I esgotat
l'ordre del dia conclou la sessió. Gràcies a tots.
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