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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats.

I.1) Pregunta RGE núm. 4566/98, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments turístics
accessibles.

Anam a començar el primer punt de l'ordre del dia relatiu a
la pregunta registrada amb el número 4566/98.

Volia demanar a veure si hi ha substitucions.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sra. Presidenta, el diputado Manuel Jaén Palacios por
Juan Robert Masdeu.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Antoni Juaneda per Simó Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Passam, idò, al debat de la pregunta de la qual ja hem
esmentat el número de registre, i per a la seva formulació té la
paraula la diputada Sra. Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, vull agrari, Sr. Conseller, la seva presència de nou aquí
en aquesta comissió per tal de donar resposta a aquesta
pregunta, ajornada pels motius que tots coneixem, i ho faig
especialment perquè sense més explicacions, a la pregunta
referida a edificis accessibles dependents de la Conselleria de
Foment i de la Conselleria de Cultura i Educació, el Govern es
va limitar a una simple resposta escrita. En tot cas, l'objectiu de
totes elles responia a la millorar de l'accessibilitat i de supressió
de les barreres arquitectòniques, la Llei 3/93.

En concret amb aquesta pregunta -quins allotjaments
turístics a les nostres illes són accessibles per a persones amb
mobilitat reduïda?- entenc que em podrà facilitar el llistat
complet, ja que tenguérem oportunitat de comentar la mateixa
setmana passa aquest mateix tema. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Hble. Conseller de Turisme Sr. González Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes, señores y
señoras diputadas y diputados, respectivamente. Bien, Sra.
Amer, efectivamente en el 93 se aprueba la Ley de
supresión de barreras arquitectónicas y mejora de
accesibilidad, y en diciembre del 94 se publica el
reglamento de esta ley. A partir de entonces todas las
autorizaciones de apertura de establecimientos de
alojamiento turístico tienen que cumplir esa ley y así se
viene exigiendo por la Conselleria de Turismo y, por
consiguiente, pasan a ser accesibles para personas con
movilidad reducida.

El problema es que la Ley dispone -digo el problema no
en relación con estos establecimientos, esto es así, incluso
yo, respondiendo a una conversación que efectivamente
tuvimos el otro día, he mandado preparar un listado de los
establecimientos dividido en apartamentos, hoteles, hoteles
rurales, turismo de interior i agroturismo que están en esas
condiciones. Este es un listado que paso a la presidenta para
que se lo haga llegar, y no sé si a los otros grupos si les
interesa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

...estos son los establecimientos que tienen ya apertura
definitiva desde esta fecha de diciembre del 94. Claro, hay
un listado semejante de establecimientos de alojamiento que
tienen autorización previa o la tienen en tramitación pero no
tienen la definitiva. Yo, si ustedes me lo permiten, me
pareció que era poco oportuno dárselo por razones, sobre
todo, de que esos establecimientos es posible que no se
construyan, incluso que no lleguen a construirse nunca; por
consiguiente parece que lo lógico es limitarnos
exclusivamente a los que ya lo cumplen.

A parte de esto, debo decir que sacamos muy
recientemente, como usted recordará, el Gobierno, un
decreto a propósito de viviendas vacacionales. En este
decreto de regulación de las viviendas vacacionales, es
decir, viviendas unifamiliares destinadas al uso turístico y
comercializadas como tales o con comercialización de
servicios turísticos exigimos, respecto a las que ya había, la
adaptación a esta ley y a este reglamento de supresión de
barreras arquitectónicas y, desde luego, a cualquiera que se
presente nueva que cumpla, lógicamente, con la ley. En ese
listado no están las viviendas vacacionales porque en el
decreto se preveía primero una inscripción en el registro y
después un estudio de viviendas, de todas estas viviendas,
para ver en qué grado tenían que cumplir las condiciones
que se les imponían. Es un producto importante, este de las
viviendas vacacionales, y de hecho tenemos 2.000 y pico,
del orden de 2.300 a 2.400 viviendas que entraron. A todas
ellas, a todas las que de ésas sean legalizables, se les exigirá
esta adaptación a la Ley de barreras arquitectónicas.
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Y finalmente y para terminar debo decirle que aunque es una
cosa que todavía no tiene un respaldo oficial, sí puedo
anunciarle que en el proyecto de ley, que yo espero que con
mucha rapidez podamos remitir a este parlamento una vez
aprobado en el Consejo de Gobierno, de Ley general turística,
exigimos como requisito imprescindible para la superación de
los distintos planes de modernización permanente el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/93, de 4 de mayo, de
mejora de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, independientemente del plazo máximo
establecido en la disposición transitoria primera de la citada ley.
Como usted recordará, esa disposición habla de 15 años; nos
encontramos, entonces, que en el plan de modernización que
actualmente está en marcha no se exigía, por ser además
anterior, la adaptación a esta ley, y la propia ley da en esa
disposición transitoria este plazo de 15 años que se juzgó
entonces prudente, yo recuerdo que fui uno de los ponentes,
además, de esta ley en este parlamento, y efectivamente se
juzgó prudente. Pero también nos parece ahora que dentro de lo
que es una modernización seria de los establecimientos de
alojamiento turístico debe de aplicarse ya independientemente
de que esos años no se hayan cumplido, a parte de que se han
cumplido ya cinco o seis. Por consiguiente, en cuanto pasemos
a la modernización permanente, es evidente que eso va a ser así.

Tendremos algún problema, seguramente, para la
modernización permanente en cuanto a restaurantes, bares y
cafeterías; eso es algo que ya nos planteamos al estudiar este
párrafo en esta ley, pero que de alguna manera debemos
resolver por vía reglamentaría, porque ustedes comprenderán
que quizá las exigencias para determinados bares de muy
pequeño tamaño, etc., pues sean muy difíciles de cumplir.
Probablemente, como digo, entrando en la fase de
modernización permanente de la oferta complementaria
debamos repasar un poco esos criterios, o deba repasarlos este
parlamento o el Gobierno, cuando le toque y al que le toque,
pero en principio nuestra voluntad desde luego en cuanto a los
alojamientos, como digo, es terminante.

Y nada más, gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica té la
paraula la diputada Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Llegirem, Sr. Conseller,
detingudament aquest llistat. La pregunta responia a la
necessitat de satisfer-ne una similar formulada pels mateixos
representants de la coordinadora de minusvàlids que, amb
queixes expressades, no havien tengut mai resposta del Govern.

És vera que aquells edificis o espais públics tenien un
període d'adaptació, com ha dit molt bé vostè, de 15 anys,
fins a l'any 2008, tal com es recull a la disposició transitòria
primera d'aquesta llei. Ara bé, entenem des del Grup
Parlamentari Socialista que és important mantenir aquesta
imatge social i, sobretot no tan sols per als propis residents,
per la qualitat de vida dels propis residents, sinó també
aquesta imatge social per a la pròpia especialització
turística. 

Però la pregunta sobretot anava dirigida a saber quins
allotjaments ja en aquests moments tenien aquesta
adaptació, és a dir, s'havien avançat i tot a aquesta
adaptació, no tan sols aquells que obligatòriament havien de
fer-ho, bé perquè havien estat posteriors a l'aprovació
d'aquesta llei, o bé perquè s'havien avançat. La possibilitat
de la imatge d'avançar-nos a la obligatorietat d'aquesta llei,
sobretot per a aquells edificis fets anteriorment a l'aprovació
d'aquesta llei, ens donaria un ventall de possibilitats sobretot
si pensam que podem tenir congressos, convocatòries de
competicions esportives per a aquestes persones amb
mobilitat reduïda. Per tant, insistesc que serà bo recollir
aquest llistat i conèixer si tenim suficients edificis, si
comptam amb suficients edificis tant d'allotjament turístic
com altres instal•lacions per poder oferir a aquestes
persones amb mobilitat reduïda una concentració a les
nostres illes. 

Jo crec que tenim un bon exemple: l'altre dia vàrem
veure un reportatge de Sant Ferran, tenim un bon exemple
amb algun equipament esportiu, ja, totalment equipat, i per
tant seria bo també comptar amb altres tipus no just
d'equipament sinó també comptar amb una important oferta
d'hostaleria per oferir, ja dic, aquesta imatge cap a fora, que
entenem que ja tenim experiència en temes turístics i
aquesta imatge social que ens ha de permetre aquesta llei
entenc que també és important oferir-la a aquests països
europeus. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de contrarèplica
té la paraula l'Hble. Conseller de Turisme Sr. González
Ortea.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, realmente poca contraréplica
puedo hacer porque estamos básicamente de acuerdo. Yo por
eso le decía lo de este proyecto de ley turística; yo espero que
esto salga adelante en estas condiciones porque la verdad es que
cuando se hizo esta ley aquí pensamos en lo de 15 años -
recuerdo que se discutió en la ponencia y creo recordar también
que al final se aprobó por unanimidad- aunque se nos pedía por
parte de algunas asociaciones que eso se acelerara, se hizo
porque se pensó que la cosa era difícil, porque lo es, y cara, y
que iba a ser muy difícil hacerlo en un plazo inferior. Pero,
claro, la verdad es que había otro problema en el cual entonces
quizá no caímos con detalle pero que se pone de manifiesto en
el plan de modernización, por ejemplo, y es que, claro, cuando
se hace la modernización durante estos años, como todavía
quedan 15 o 14 o 13 para hacerlo, pues muchos
establecimientos se resisten a hacer eso, ¿no?, yo creo que con
una idea equivocada, porque va usted bien de que cada vez
viene más gente con algún tipo de disminución física o psíquica
y conviene tener establecimientos, incluso digo que conviene
desde el punto de vista económico y de explotación de los
alojamientos, ¿no?, de manera que..., no sólo desde el punto de
vista, digamos, social. Por consiguiente yo creo que esto va a
calando pero cuesta un poco de trabajo. 

Nosotros para acelerar la cuestión esto lo metemos aquí y
creo que es imprescindible: la modernización de un
establecimiento debe ir ineludiblemente unida al hecho de
adaptarse a la legislación de accesibilidad de barreras
arquitectónicas, y yo creo que con esta medida ya sí que
daremos un paso de mayor importancia o de mayor número que
el que hoy tenemos, pero las cosas cuestan un cierto trabajo
entenderlas y adaptarlas. Yo, de todas maneras, creo e insisto
que, el caso, además ahora, claro, cualquier nuevo
establecimiento desde luego tiene que cumplir con esto, pero
creo que con esta medida en la Ley general turística se acelerará
extraordinariamente el proceso. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al segon punt de
l'ordre del dia, i abans vull agrair en nom de la Mesa i dels
consellers aquí presents la seva presència en aquesta comissió.
Moltes gràcies.

II.- Debat de les propostes de compareixences per informar
i assessorar sobre el Pla RGE núm. 3130/98, autonòmic de
drogues.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, relatiu al debat i
votació de les propostes de compareixences presentades pels
distints grups parlamentaris al Pla registrat amb el número
3130/98, autonòmic de drogues. 

Per a la defensa de les propostes del Grup Parlamentari
d'Esquerra... Sí, Sra. Diputada, Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sembla que ens podem
fer ressò un poc de tots els portaveus dels diferents grups que
demanaríem a aquesta presidència si podem fer un recés de cinc
minuts per tal de veure si podem consensuar aquestes propostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, se suspèn la sessió pel temps de cinc minuts.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torna a començar la comissió, que és el segon punt de
l'ordre del dia, que és defensar les propostes presentades pel
Pla de droga. Per a la defensa de les propostes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup parlamentari va fer una valoració
negativa del projecte de pla autonòmic de drogues davant el
conseller de Sanitat, que va venir a aquest parlament a
presentar-lo acompanyat d'alts càrrecs de la conselleria. El
fet que demanàssim una ponència d'estudi del pla, des del
nostre punt de vista era perquè, per una banda, el Parlament
tengués una visió global de la problemàtica de les
drogodependències i toxicomanies i tengués una visió des
del punt d'aquells que realment treballen i viuen aquest
món, i propostes que poguessin dur aquestes persones o
aquests representants en el sentit de millora o d'assentiment,
o de la visió que volguessin cadascun d'ells sobre com
s'hauria d'abordar a les nostres illes el problema de les
drogodependències.

Per això, en base a aquests arguments, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida va posar en primer lloc un
representant dels tres consells insulars, ja que cada un d'ells
té un servei de drogodependències i toxicomanies; un
representant del servei social de l'Ajuntament de Palma
perquè pensam que pel pes específic de la població de
Palma dins Mallorca i també pel cens, en aquest sentit,
d'afectats és importantíssima la tasca i la visió que poden
donar els serveis socials de l'Ajuntament de Ciutat; els
representants de la Fundació Home Lliure, que pogués
parlar dels dos projectes, Projecte Home i Projecte Jove, ja
que és la fundació que més treballa en aquest tema, però
també és cert que és la que té major relació amb les
diferents administracions i més convenis amb les diferents
administracions, però no és l'única que treballa el tema de
desintoxicació, coneixem que n'hi ha d'altres, altres més o
manco conflictives o més o manco amb notícies de premsa
contradictòries, però pensàvem que la Fundació Home
Lliure és una fundació amb prou seriositat i prou solvència
com per ser una mica la visió d'aquells que treballen en la
desintoxicació.
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Afegíem un representant de la Creu Roja perquè el centre de
sa Placeta du des de fa anys un programa de desintoxicació i de
seguiment de metadona, pensam que és una altra manera
d'enfocar el problema i també és necessari conèixer la seva
experiència; un representant de la Sapiència perquè treballa
sobretot un altre aspecte de la drogodependència i toxicomanies
que és l'alcoholisme, i que és una altra organització no
governamental prou reconeguda almanco a l'illa de Mallorca; i
després afegíem tres representants d'organitzacions no
governamentals que cada una d'elles treballa aspectes concrets
de les drogodependències: Abets sobretot treballa en el tema de
l'alcoholisme, ALAS que pogués explicar tot allò que han
significat les seves actuacions de prevenció a la presó però
també el tractament quotidià amb els afectats de
drogodependències, i, sobretot, el representants de Médicos del
Mundo, que és una ONG que fa anys que treballa en actuacions
d'intercanvi de xeringues i que generalment sol tenir una visió
molt més arrelada a la realitat quotidiana, de cada dia, d'aquells
que pateixen o que viuen el món de la drogodependència.

En aquest sentit pensam que potser era una proposta
excessivament àmplia, ja que agafàvem 10 intervencions, però
estàvem disposats o amb una actitud que, en funció d'allò que
proposaven els altres grups parlamentaris, poguéssim arribar a
un consens de, potser, no les 10 propostes que fa el Grup
d'Esquerra Unida, però sí una visió sobretot de conjunt; allò que
no ens sembla bé és que només es vegi una visió des del punt de
vista de l'Administració, perquè és una visió no arrelada
realment a aquells que viuen els problemes i a aquells que
veuen més clar els aspectes que haurien de proposar-se com a
línies d'actuació. En aquest sentit pensam que la proposta
d'Esquerra Unida, conjuntament amb la dels altres grups
parlamentaris PSM i Socialista, dóna una visió prou global del
tema i, si no havien de ser 10 representants, podríem consensuar
5, 6, en una paraula, arribar a qualque consens.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fer la defensa de les seves
propostes, per part del partit PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, des del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, compartim les paraules que ha exposat la
Sra. Thomàs. La proposta que feim nosaltres de compareixença
també engloba diferents serveis per, d'aquesta manera, tenir
diferents visions complementàries de la situació que tenim aquí
a les Illes en el tema de la droga, de les drogues, i també poder
completar d'aquesta manera l'ànalisi del Pla de
drogodependències. 

Les nostres aportacions són també demanar
compareixença del Projecte Home i del Projecte Jove, els
dos projectes són bàsics; també el servei de
drogodependència municipal de Palma perquè també sabem
que fan feina en prevenció a centres escolars i conjuntament
amb centres de professorat, pensam també que poden donar
la visió de formació cap un col•lectiu molt important com
és el professorat, i també a través dels seus serveis
específics de prevenció de drogodependències. És important
també la compareixença d'especialistes del servei de
drogues dels diferents consells, de Mallorca, Menorca i
Eivissa perquè pensam que cada illa té una especificitat en
el tema de la droga, sabem que Eivissa és un dels llocs on
s'experimenten drogues de disseny i, diguem, un centre on
es pot experimentar bàsicament un consum d'aquestes
drogues no conegudes i, per tant, és diferent l'aspecte a
treballar a cada una de les Illes i és necessari que sigui cada
consell que plantegi la seva línia d'actuació. 

També, per tant, per saber l'anàlisi i la justificació de
l'elaboració del Pla autonòmic de drogues, pensam que els
autors d'aquest pla haurien de comparèixer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Maria
Àngels Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente; simplemente
nosotros creemos que el Plan autonómico de drogas es un
plan que se puede mejorar -ya lo dijimos cuando lo
debatimos en su día en la comisión- y pensamos que para
esto es necesario que comparezca una serie no solamente de
representantes de autores del plan, sino también
representantes de los consells insulares de cada consell que
llevan este tema, así como representantes de diferentes
ONG que trabajan en el tema, a veces incluso ONG que
trabajan en temas que no se trabajan desde la conselleria.
Por eso hemos presentado una serie de..., hemos nombrado
aquí un listado de representantes de estas ONG y también,
además, estamos de acuerdo con otras ONG que han citado
otros grupos parlamentarios.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També molt breument
he de dir que ens trobam exactament, com han dit els
diferents portaveus, en fase de ponència del Pla de drogues,
i el nostre grup doncs demana un representant de la
Conselleria de Sanitat del Govern balear, del Consell Insular
de Mallorca els centres comarcals, representants del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, representant del Consell
Insular de Menorca, representant de l'Ajuntament de Palma
i un representant de la Fundació Home Lliure, Projecte
Home i Projecte Jove, i el Sr. Amador Calafat pel seu
reconegut prestigi.
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Pensam que coincidim justament amb altres grups, que
també pràcticament demanam les mateixes representacions, i la
nostra postura per part del nostre grup seria que si altres grups
demanen que compareixin diferents ONG a mi m'agradaria,
doncs, també com a diputada que som per Menorca i supòs que
la diputada d'Eiviss i Formentera diria el mateix, també hi ha
diferents ONG a les illes petites. Per tant també tendrien dret o
també correspondria escoltar la seva opinió, però des del nostre
grup pensam que justament tant des de qui ha elaborat el pla,
que en aquest cas correspon al Govern, com els tècnics que
estan degudament acreditats a les diferents administracions són
els que tenen les relacions de coordinació amb aquestes ONG
i que tenen totes conveni també amb les diferents
administracions. Per tant, pensam que ja es trobaran la seva veu
escoltada i la seves funcions, perquè no hem d'oblidar que un
conveni també representa part de l'aportació econòmica que es
fa per realitzar una sèrie d'objectius per part d'una associació
que l'administració també ha de recaptar i controlar a aquesta
ONG amb aquests objectius que ha de dur a terme. 

Per tant, consideram que sí, que hi ha grups que estam
pràcticament d'acord manco en açò de que els responsables de
diferents ONG i que no consideram que no sigui interessant,
però ens trobam davant una fase de ponència que és interessant
moltes ONG però tampoc no poden estar totes representades, i
pensam que a través del que ens dirà a les diferents
administracions tendrem prou informació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passarem, idò, ja a votar les
propostes de resolució que fan referència a les compareixences
del Pla de drogues. 

Passam a votar la proposta del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor d'aquesta proposta?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Perdoni, podria repetir la votació? És que en aquest moment
estava distreta i no he entès els termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, anam a votar les propostes de resolució presentades pels
distints grups. Votarem les de cada grup que les ha fetes.

Proposta del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vol donar lectura, Sr. Lletrat, al resultat?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat. La votació ha acceptat per unanimitat les
propostes del Grup Mixt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a votar les propostes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Per una qüestió d'ordre. Jo es que pens que estam votant
a favor unes coses i en contra altres que estan a les
mateixes...

(Remor de veus)

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Em dóna la paraula?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per qüestió d'ordre té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Popular Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És un error per part del
nostre grup, si em permet, perquè com hem dit ja a la
intervenció per part del nostre grup hem dit que coincidíem amb
diferents grups, i un d'ells era el Grup Parlamentari Mixt, i
l'altre grup era el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
que votaríem a favor també. Si podem tornar a repetir la
votació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, repetirem les votacions.

Propostes del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

S'aprova per unanimitat.

Propostes dels Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vol donar lectura, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Proposta del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Per unanimitat.

I proposta del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per acabar, la proposta del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Moltes gràcies. Vol donar lectura?

(Remor de veus)

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, 5; abstencions, 2.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, senyores..., senyores i senyors diputats, aquesta
presidència entén que el més adequat hagués estat arribar a
un consens, perquè ha estat una votació una mica atípica i
estranya però, en definitiva, el resultat d'aquesta votació ha
estat així: han quedat aprovades les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Popular, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i pel Grup
Parlamentari Mixt.

III.- DEBAT de les propostes de compareixences per
informar i assessorar sobre el Pla RGE núm. 7420/97,
estratègi de control i prevenció de la sida.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència al debat i votació de les propostes de
compareixences presentades pels distints grups
parlamentaris al Pla estratègic de control i prevenció de la
sida, registrat amb el número 7420/97. 

Per a la defensa de les seves propostes té la paraula la
diputada d'Esquerra Unida Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les nostres propostes, en
aquest cas, són coincidents amb la mateixa idea inicial que
he exposat en el primer pla autonòmic, ja que consideram
que han de venir tècnics de reconegut prestigi, persones que
treballen directament amb la problemàtica de la malaltia de
la sida i, per tant, feim la proposta de tres persones del
servei de medicina interna de l'Insalud, totes tres treballen
en la problemàtica de la malaltia de la sida, i una persona
que, a més a més, és especialista en pediatria per analitzar
els problemes de la sida infantil, que no es poden oblidar i
que consideram de gran importància que venguessin a la
ponència parlamentària.
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Per altra banda pensam que ha de venir un representant del
servei de medicina interna de l'Hospital General del Complex
Hospitalari de Mallorca, ja que és un altre centre hospitalari
important que també té una especialitat o que té un tractament
en aquest sentit. Un psicòleg, que pensam que una persona que
treballa molt el tema de prevenció, d'intercanvi, igualment que
en parlàvem abans, un psicòleg, el Sr. Pedro Pérez de Médicos
del Mundo; i després no personalitzàvem, sinó que posàvem els
presidents de dues associacions que treballen en tema de la
prevenció i el tema del seguiment de tot allò que pugui
significar prevenció i control de la sida, i en aquest sentit
nosaltres proposàvem la presidenta d'ALAS i el president de
Ben Amics.

Aprofitant que feim la presentació de la nostra proposta, he
de dir que coincidim totalment amb les propostes que fa el Grup
Socialista, ja que pensam que la figura del Sr. Dr. Maties
Torrent, epidemiòleg d'una illa en concret, de Menorca, i la
visió de medicina interna de l'hospital Verge del Toro
completaria aquesta visió, i els dos representants de les
associacions, ONG que treballen a l'illa d'Eivissa, ens sembla
també igualment important.

Igualment, ens posicionam a favor de les propostes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, ja que pensam que
arran de la ponència on s'inicià l'estudi d'aquest pla estratègic,
allò que es planteja per part de tots els grups de l'oposició és
una visió de conjunt i, per tant, uns complementam els altres.

En aquest sentit, la proposta del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista de dues ONG, Siloe i Nou Horitzó, les dues
encarregades de treballar amb malalts terminals, i els tècnics
redactors del Pla de la sida, ens sembla que, amb el conjunt de
propostes que fan els tres grups de l'oposició, es tendria una
visió global i una visió prou acurada de tot allò que significa el
pla o, almanco, com enfocar la millora del pla estratègic que
han proposat la Conselleria de Sanitat i el Govern balear.

En aquest sentit, també vull posicionar-me que si s'aprovàs
la proposta que fa el Grup Parlamentari Popular, ens sembla
que, senzillament, el representant de la Conselleria de Sanitat ja
ha vengut, i el més alt representant, que és el Sr. Conseller, va
venir dues vegades a aquesta comissió a presentar el Pla de
prevenció i control de la sida, i ens sembla que la proposta que
fa el Grup Parlamentari Popular senzillament és no acceptar una
ponència d'estudi exhaustiu d'allò que significa la sida a les Illes
Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, per fer la defensa de
les seves propostes, té la paraula la seva diputada Sra.
Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també, quan es va
debatre, el nostre grup, l'Entesa Nacionalista, quan s'hi va
debatre el Pla de la sida, vàrem plantejar el fet o la
necessitat de crear una ponència, però crear una ponència en
el sentit de tenir una visió molt més global de les actuacions
que es duen a terme aquí, a les illes, en aquest sentit.

La proposta que fem nosaltres, com a grup parlamentari,
és complementària a les demandes i (...)ions que ha defensat
la portaveu d'Esquerra Unida.

Quan plantejam la proposta dels tècnics redactors del Pla
de la sida, és perquè ens interessa analitzar la visió que
tenen els redactors del pla, perquè ja es va comentar que
pensàvem que era un pla amb unes bones intencions, un
detall de bones intencions, però no es preveien després unes
actuacions que pensàvem que eren necessàries que
s'establissin ja al pla.

Per tant, una de les propostes de compareixences és
aquesta, de tècnics redactors del Pla de la sida, i, a més a
més, completar, com he comentat, la proposta que ha fet
Esquerra Unida a nivell d'ONG.

La proposta que fem és la compareixença d'associacions
que fan feina amb malalts terminals de la sida. Pensam que
som un dels grups que està més deixat a nivell de suport,
tant familiar com de l'Administració, i volem conèixer
quines necessitats tenen.

És ver, s'ha comentat ja en el debat de les propostes de
compareixença de l'altre pla, que hi ha diferents ONG a les
illes. A nosaltres ens és ben igual sigui quina sigui l'ONG
que vengui, actuï a l'illa que actuï. Ara, sí que volem fer
feina en el sentit de tenir una visió més global del Pla de la
sida.

S'ha parlat de Médicos del Mundo, s'ha parlat també
d'Ales, s'ha parlat de Bens Amics, d'aquestes ONG
necessàries en comparèixer davant aquesta comissió.
Nosaltres pensam que són necessàries totes elles, perquè
cada una d'elles fa feina dins un aspecte diferenciat però
complementari del tema de la sida.
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Hem posat un exemple quan intentàvem arribar a un
consens, l'exemple és la visió que es pot tenir d'un centre
escolar, i aquesta és la visió que nosaltres volem demanar del
Pla de la sida. La visió que es té d'un centre escolar depèn molt
a qui la demanem, al director, al mestre, al mestre d'infantil, de
secundària, a l'alumne o al pare. Cada un té unes necessitats,
cada un té unes expectatives, cada un té unes il•lusions i cada
un veu la visió del centre escolar segons aquests elements. Per
tant, és un exemple, potser tot l'entenem, crec, però que crec
que es bàsic per entendre per què demanam aquestes
compareixences. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup, atès que quan es
presenta un pla d'aquestes característiques, no hi és especialistes
i no som aquí com a especialistes, sinó com a polítics, idò, vam
demanar també, com els altres grups de l'oposició, una ponència
per estudiar i valorar que tècnics especialistes ens expliquessin
si estava bé, si estava malament, que donessin el seu parer i
millorar en el que fos possible el pla.

Nosaltres pensam que els tècnics de la conselleria ja han
donat la seva opinió en fer un pla, el qual jo en cap moment
m'atreviria a dir que és dolent, però nosaltres pensam que s'ha
de contestar amb altres especialistes. Llavors, nosaltres hem fet
una proposició de determinades compareixences, com és d'un
epidemiòleg, hi hem posat el Dr. Maties Torrent, que és un
epidemiòleg de l'àrea de salut de Menorca, i el Dr. Rodríguez de
Castro, que és el cap de la unitat de sida de Menorca, així com
de determinats representants d'Ales i de Fase, que són els qui
ens poden explicar més el seguiment i la prevenció d'aquesta
malaltia, el que s'hi fa.

Nosaltres pensam, com he dit, que els tècnics de la
conselleria ja s'han manifestat en fer un pla. Nosaltres vam
opinar aquí una vegada, un dia de les dues presentacions del Pla
de la sida que s'ha fet per part del conseller, sobre els infectats,
que en aquest moment no es fa estadística d'això, la conselleria
va dir que ho valorarien, de fet, i en el pla no surt en cap
moment això, quan el ministre a Madrid s'ha manifestat
públicament a favor que s'han d'estudiar les estadístiques
d'infectats; això no surt en el pla, i continuarà sense sortir-hi, si
vénen els mateixos tècnics que han fet el pla i que han
considerat que no era oportú valorar-ho.

En definitiva, nosaltres donarem suport, perquè són
complementàries, a les compareixences que han sol•licitat tots
els altres grups de l'oposició, i pensam que no és necessari que
vengui el representant de la conselleria perquè, com he dit tres
vegades, ja s'ha presentat el pla, i si l'únic que volem és vestir
el pla i dir que hem fet una ponència i tot això, jo penso que, per
no fer perdre temps als diputats ni fer perdre doblers als
ciutadans, el que podríem fer avui mateix és votar el pla, i
endavant, i acabem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup, també en
la mateixa línia del Pla de drogues, doncs, concretament,
hem demanat al Pla estratègic per a la prevenció i control de
la sida un representant de la Conselleria de Sanitat del
Govern balear, per entendre que va ser el Sr. Conseller qui
va venir a presentar el pla, però que a ell, com a màxim
responsable polític, li pertocava fer aquesta presentació.

Sabem pel propi conseller, així ho va manifestar, que hi
havia, evidentment, un contingut polític, perquè és al
Govern a qui pertoca fer els plans, però que aquest pla havia
estat elaborat per tècnics de la conselleria en coordinació
amb altres institucions com, per exemple, Insalud i ONG o
associacions que també duien feines i objectius a realitzar.

Sí que diríem també que voldríem divergir una mica de
les opinions dels altres grups en aquest sentit, perquè
pensam que amb un posicionament en el sentit de dir que
podríem votar ara el pla, no hi estaríem exactament d'acord,
perquè si vénen els representants tècnics, sí que per part
nostra, com hem dit, són les institucions qui governen i qui
tenen els tècnics degudament acreditats i que fan la tasca de
seguiment i de coordinació amb les altres institucions les
que poden donar tota la visió global del que és el pla aquest
estratègic i les tasques i els objectius a realitzar per a
prevenció i control de la sida, però que per part del nostre
grup evidentment que hi ha bona voluntat, i així ho farem
extensiu al Govern, que aquests representants que venguin,
concretament per al Pla estratègic i de prevenció i control de
la sida..., doncs, recollir un poc les inquietuds dels diferents
portaveus dels temes que més els preocupen, com, per
exemple, el Grup Socialista comentava que hi hagi un
epidemiòleg, cosa que nosaltres considerem necessari i molt
convenient perquè darrerament ha estat a debat en els
mitjans de comunicació el tema de registre d'infecciosos,
que realment ha aportat una certa polèmica, però, segons
sembla, ja totes les comunitats autònomes es posen d'acord
i que el Ministeri de Sanitat i Consum així ho ha valorat.

Per tant, sí que farem ressò d'aquestes demandes dels
diferents grups, però el nostre grup es posiciona tal com
hem explicat. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Aquesta presidència entén que es poden fer dues
votacions, votar les propostes presentades pel Grup
d'Esquerra Unida, PSM-Entesa Nacionalista i Grup
Socialista, per una part, i per d'altra, votar la proposta del
Grup Popular.
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Passam a votar...

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Un moment, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Abans de passar a la votació, atès que, al final de la meva
argumentació, m'havia posicionat respecte de la proposta que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular, i una vegada escoltat el
raonament que ha fet la diputada coordinadora d'aquesta
ponència, he de fer constar, perquè així consti en el Diari de
Sessions, que estic totalment d'acord amb allò que ha expressat
el diputat Sr. Gascon i que per part del Grup d'Esquerra Unida,
i pens que per part de tots els grups de l'oposició, aquesta
actitud del Grup Parlamentari Popular demostra senzillament
que es té poca consideració cap allò que significa una ponència
d'un parlament per a estudi d'un pla, un pla que ha de ser
autonòmic, que ha d'ordenar l'actuació de l'Administració
respecte d'un tema tan important com és el tema de prevenció
i control de la sida, i amb aquesta proposta que fa el Grup
Parlamentari Popular, apart d'un menyspreu i d'una actitud
negativa respecte del poder legislatiu que és un parlament
autonòmic, també demostra una actitud determinada respecte
d'allò que significa la malaltia de la sida i respecte d'allò que
significa un pla d'actuació respecte d'un tema tan important com
és la sida, i crec que, almanco, ha de quedar en el Diari de
Sessions que això s'ha de fer constar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada. Jo entenc que quedarà en el Diari de
Sessions, evidentment, però també em entès que la representant
del Grup Popular fa una proposta, que la duu feta, però que
també està oberta i amb voluntat que això es pugui ampliar a les
compareixences.

Jo entenc que la proposta és aquesta però que també les
paraules han anat en aquest sentit, i aquests diputats que som
aquí esperam i desitjam que les propostes que s'han fet aquí, una
vegada que hi hagi la compareixença del representant de la
conselleria, es puguin ampliar, perquè crec que les propostes, tal
com s'han dit aquí, crec que s'han de tenir en consideració.

Per tant, crec que això aniria en aquest sentit i en aquesta
línia, pel que ha expressat la diputada.

Vol dir qualque cosa més, Sra. Alberola? Té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè ha interpretat
perfectament allò en què el nostre grup es volia posicionar,
i lamentam, doncs, que hi hagi qualque grup que s'hagi
pogut molestar, perquè no és aquesta la intenció del Grup
Parlamentari Popular, en absolut, perquè el que sí que
consideram és que el Pla estratègic per a la prevenció i
control de la sida és un tema molt específic, molt delicat, i
que, per tant, els tècnics de la conselleria que han elaborat
el pla, i repetesc, com vostè ha dit també molt bé, són els
que tenen conveni amb les diferents ONG, i hem dit que ens
fem ressò de les inquietuds dels diferents grups, i nosaltres
demanarem a la conselleria que, molt específicament, els
representants que venguin puguin tenir una posició molt
clara respecte del tema de les ONG o associacions que fan
feina en aquests temes, però que també, en cas que si la
pròpia conselleria o els representants que hagin de venir
troben que han de venir acompanyats de qualque associació,
evidentment, no serà el Grup Parlamentari Popular qui ho
impedeixi. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a votar les propostes de resolució
conjuntament presentades per Esquerra Unida, PSM-Entesa
Nacionalista i Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Si els sembla bé, abans d'aixecar la sessió, faríem
lectura, tal com ha quedat... Ah!, molt bé.

Passarem a votar les propostes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, abans d'aixecar la sessió, faríem lectura, tal
com han quedat, de les compareixences del Pla de droga.

Bé, ha quedat; Una ONG dedicada a la lluita contra la droga,
com el Projecte Home; el Sr. Amador Calafat, premi Reina
Sofia; responsables de centres comarcals dels servei de drogues
dels consells; responsables dels serveis de drogodependències
municipals de Palma; autors del Pla autonòmic de drogues, i un
representant de la Conselleria de Sanitat.

I acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies,
senyores i senyors diputats.  
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