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(El Sr. Vice-president primer inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, comença la sessió
d'avui.

El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes.

La primera és la pregunta 736/976, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a publicitat patrocinada pel Govern
només en castellà.

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a la següent, que és la segona, es tracta de la
Pregunta 759/97, que formula l'Hble. Sr. Diputat Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
regulador de l'activitat de vehicles tot-terreny en els espais
naturals de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta.

Vull fer constar que a causa de problemes de transport hi
ha algun diputat que no és aquí en aquest moment i que, per
acord de la Mesa, s'havia dit que al final les preguntes que
separam, si han arribat els diputats, les passarem al final
d'aquest punt.

Pregunta número tres, la 770/97, que formula l'Hble. Sra.
Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a casos detectats de
meningitis.

Passam a la següent pregunta, la número quatre, la
772/97, que formula l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions del
mercat alemany per a la temporada turística 1997.

I.5) Pregunta RGE núm. 773/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes econòmiques als municipis de
la serra de Tramuntana.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 62 / 4 de març del 1997 2567

La 773/97, que formula l'hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas
i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques als municipis de la Serra de Tramuntana. Per
formula la pregunta, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma número 15, de 4 de febrer de 1997, es publica el
decret pel qual es regula la concessió d'ajudes econòmiques als
ajuntaments de la Serra de Tramuntana. Aquest decret, al nostre
judici, conté moltes inconcrecions, imprecisions i alguns
elements que van en la línia contrària a la que, entenem, hauria
d'inspirar la convocatòria d'un decret que té necessàriament la
vocació d'objectivar, de fer pública una convocatòria, de tal
manera que es garanteixi que les ajudes que es presten són
objectives, etc.; es fonamental en l'existència de despeses
municipals que, ho diu així l'exposició de motius, amb el
turisme com a objectiu, s'estableixxen a determinats
ajuntaments d'escassos recursos, d'escassa demografia, etc., i en
canvi, després, en el desenvolupament no s'al•ludeix per res al
factor turístic, que en principi és el que motiva l'exposició de
motius. Això i unes altres qüestions de redacció no
excessivament afortunades ens fan fer la pregunta: Quins han
estat, quins són, els criteris que realment existeixen al darrera
d'aquesta redacció d'aquest decret per concedir aquestes ajudes
a la Serra de Tramuntana, incloent-hi la qüestió de la pròpia de
limitació, que és la pròpia Serra de Tramuntana, i quin és el
suport legal de la delimitació que aquesta comarca contendria?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per contestar, té la paraula la Sra.
Rosa Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, crec que està molt clar,
fa anys que aquest govern ajuda els municipis de la Serra de
Tramuntana, bàsicament perquè són municipis, i no tots, els de
la Serra de Tramuntana, que tenen una densitat de població
inferior a 2.000 habitants, que tenen un pressupost inferior a
200 milions i que a causa d'aquesta poca població que tenen i a
tenir enclavaments  turístics dins el seu partit, han de fer tota
una sèrie d'obres d'infraestructura, i per la manca de pressupost
que tenen, no les poden fer; posaríem el cas d'Escorca, que té un
pressupost inferior als 30 milions, però que té una afluència de
turistes importantíssima i entenem que el Govern ha de donar
suport a aquest tipus de municipis, com podrien ser
Banyalbufar, Deià o tants d'altres, hi són necessàries aquest
tipus d'ajudes i ja des de fa un any el Govern regula, via decret,
com es va demanar en aquest parlament, aquest tipus de
subvencions donades a aquests municipis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No discutim la necessitat que
petits municipis tenen d'un increment de cooperació per part
del Govern i probablement per part dels consells insulars,
amb més raó, una vegada transferides les competències, no
ho discutim, en absolut, perquè ens pareix absolutament
imprescindible, però sí és cert que la redacció del decret té
elements molt desafortunats, em remetré a alguns. Parla...,
amb les mateixes condicions, amb una estranya redacció
que diu: "La Presidència, d'acord amb la normativa, podrà
concedir ajudes als ajuntaments que regeixin un municipi",
és una redacció molt rara, "integrant de la Serra de
Tramuntana", la delimitació de la qual no hi és, "el nucli de
la població del qual estigui situat lluny de la costa", què és
lluny de la costa?, 10 metres, 50, 3 quilòmetres, és a dir, és
una imprecisió brutal, amb una alçada mínima de 100
metres sobre el nivell de la mar, condició que té la
peculiaritat d'excolure'n només Sóller i Pollença, que són els
dos únics municipis de la Serra de Tramuntana que estan
per sota dels cent metres  del nivell de la mar; després parla
de nuclis de població dispersos i amb una demografia
mínima, què vol dir una demografia mínima? 0 habitants, 2,
50, 200? Vull dir que la redacció és tremendament
desafortunada.

Però anem al fons de l'assumpte, el fons de l'assumpte a
mi em pareix que pot posar en perill els propis objectius que
planteja el decret. Aquesta concessió, amb un límit del 75%
per part del Govern, per tant, un 25% l'han de posar aquests
municipis, pot impedir la pròpia inviabilitat dels projectes.
Hem de pensar que al pla d'obres i serveis en aquests
municipis s'ajuda fins un 90%, perquè l'escassíssima, com
la mateixa consellera reconeix, capacitat econòmica
d'aquests municipis, a vegades aquesta aparentment
generosa aportació del Govern de la Comunitat Autònoma
pot ser un factor extraordinàriament limitatiu.

Després, una altra reflexió: hi pot haver altres municipis,
i estic segur que n'hi ha, també vinculats o no vinculats a
una sobrecàrrega de prestació de serveis per raons
turístiques, perquè siguin objecte d'excursions, de vi, etc.,
que puguin tenir les mateixes limitacions demogràfiques, les
mateixes limitacions pressupostàries i que perquè no estan
a la Serra de Tramuntana, no són objecte d'aquestes ajudes.
Jo crec que convendria, per ventura, que es fes un
repensament i amb vista a l'any que ve hi hagués una més
clara redacció, una més adequació del text...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, li prec que acabi.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, ja acab, Sr. President.

...del text a la realitat, i tots, inclosos els municipis petits
necessitats d'ajuda, en sortirem guanyant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per contestar, té la paraula la Sra.
Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, ho veig claríssim.
Menys de 1000 habitants, un pressupost ordinari per sota de 200
milions, un municipi de la Serra de Tramuntana, i no tots els
municipis, sinó aquells que tenen aquestes particularitats, i
subvencionam fins el 75% del projectes d'informàtica,
mediambientals o projectes que signifiquin una creació i millora
d'infraestructura. Jo crec que és claríssim i que aquest govern
demostra la seva sensibilitat en tot el que són els municipis de
la Serra de Tramuntana amb les característiques esmentades i
que mai aquest govern no s'ha tancat en banda per estudiar
altres deficiències i altres millores a altres municipis de les
quatre illes que formen les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.6) Pregunta RGE núm. 775/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre de la tercera edat a Formentera.

Passam a la següent pregunta, la 775/97, que formula l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa centres de la tercera edat a Formentera. Té
la paraula, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Supòs que el Govern coneix que
l'Ajuntament de Formentera no té capacitat financera per
assumir el deute que li suposa acollir-se al Pla 10. Ha set
informada negativament pels tècnics del Consell Insular la seva
sol•licitud de poder tramitar un préstec per poder-se acollir al
Pla 10, amb la qual cosa la situació de l'Ajuntament de
Formentera és especialment delicada, per fer aquesta inversió,
l'haurà de detreure dels recursos propis, que és evident que ja no
té, quan ja té superada la capacitat financera i d'endeutament.
Per tant, la pregunta és la que queda formulada: Quina solució
pensa prendre el Govern per donar suport a una solució correcta
per a l'Ajuntament de Formentera en aquest problema? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Per contestar, té la paraula l'hble. Sr.
Conseller de Sanitat, el Sr. Fiol.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sr. President, contestarà la consellera de Presidència.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, la Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Em sorprèn la pregunta perquè
l'Ajkuntament de Formentera ens va remetre dia 17 de
febrer de l'any 97, és a dir, fa un parell de dies, certificació
existència de crèdit suficient per a l'adquisició de l'immoble
que va ser objecte de conveni, com saben, un parell de
mesos abans, concretament dia 4 de desembre del 96. Tenc
aquí la certificació feta pel Sr. Andreu (...) Joan, interventor
accidental de l'Ajuntament de Formentera, i signada pel
batle de l'esmentat ajuntament, de la qual li puc fer arribar
còpia, que és una certificació que envia on diu que sí que hi
ha crèdit suficient per a l'adquisició de l'immoble objecte
del conveni. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol tornar a fer ús de la paraula,
Sr. Tur? Té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. L'Ajuntament pot haver certificat
que té crèdit suficient per acollir-se al pla, però serà amb
recursos propis, això vol dir que ha de fer un
desemborsament d'uns recursos propis que no té en el
moment en què no té més capacitat d'endeutament o que els
necessitaria per fer altres inversions si per prestar altres
serveis als ciutadans de Formentera, per tant, no es pot
acollir a la fórmula lògica que empren els ajuntaments de
fer un crèdit, a través del qual es fa aquesta inversió i que el
Govern cobreix en deu anys, amb els interessos inclosos,
segons tenc entès. Per tant, jo crec que el problema dels
ajuntaments i de la gestió que fa aquest govern respecte dels
ajuntaments comença a ser cada dia més preocupant, no
només se'ls nega la possibilitat d'elaborar o de crear un fons
de cooperació municipal, sobre el qual s'han dut aquí
diverses iniciatives, perquè tots reconeixem la situació
econòmica que tenen els ajuntaments de les nostres illes,
sinó que sistemàticament detreu recursos que els són propis,
als ajuntaments, amb iniciatives legislatives diverses, que
podríem esmentar, però que no ho faré per no allargar-me;
ara hem conegut, per una altra banda, un retall molt
important al Pla insular d'obres i serveis...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tur, jo li prec que se cenyeixi concretament a la rèplica
en concret.

EL SR. TUR I TORRES:

Concret i acab, Sr. President.

...sinó que sistemàticament es promouen plans des del
Govern que fan que els ajuntaments, per poder-s'hi acollir, han
d'aportar recursos dels seus fons, perquè si no, no s'hi poden
acollir, reconeixent, jo crec que hi coincidim tots, la situació
que tenen avui els ajuntaments, especialment el Pla 10, el qual
nosaltres hem criticat, que és una competència que sempre
havia exercit i que té el Govern i que passava, per tant, el
problema als ajuntaments, quan els obligava a fer uns crèdits,
els quals cobria o finançava en deu anys, en aquests casos
concrets...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tur, acabi, perquè vostè està en ús de la paraula per fer
una pregunta, no per fer una interpel•lació.

EL SR. TUR I TORRES:

Estic en torn de rèplica a la pregunta. Acab, Sr. President, si
m'ho permet.

En el cas de Formentera, no té aqueixa capacitat de fer
aquest préstec, perquè ja no té més capacitat d'endeutament,
això vol dir que la seva capacitat de finançament i els recursos
estan absolutament limitats, obligaran amb aquesta política que
l'ajuntament detregui uns recursos que, com deia abans, són
necessaris per prestar altres serveis i construir altres
infraestructures necessàries per a la població de Formentera.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Jo li agraesc, Sr. Tur, aquesta defensa
que fa de l'Ajuntament de Formentera, però cregui'm vostè que
aquest govern la fa multiplicada per deu, en el sentit que jo crec
que el Pla 10 ha donat possibilitats, i també li parl com a
regidora d'un ajuntament, a tots i cada un dels ajuntaments a
posar en marxa simultàniament centres per a la gent gran o
centres sanitaris, de tal manera que d'aquí a una sèrie d'anys
pràcticament tota la xarxa de centres per a persones majors serà
una realitat en aquestes illes, i jo pens que en el cas de
Formentera no serà menys, i crec que el Govern hi ha donat una
gran passa i un gran suport, en això, i no veig de cap manera
cap dels inconvenients que vostè ha exposat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.7) Pregunta RGE núm. 776/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla Produir.

Passam a la següent pregunta, la 776/97, que formula
l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al Pla Produir. Té la
paraula, Sra. Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Doni la pregunta per feta, acabo
d'arribar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Querol.

Passam a la següent pregunta, que és la...

Ah, que la doni per feta, havia entès que la retirava. Per
tant, Sra. Estaràs, té la paraula per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Més que per contestar, Sr. President, una qüestió,
d'ordre, demanaríem ajornament d'aquesta pregunta, la 776,
atès que el conseller d'Agricultura té interès a contestar-la
personalment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per tant, queda ajornada aquesta
pregunta per a la propera sessió.

Passam a la pròxima pregunta, que és la 777/97, que
formula l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcel•lació
il•legal de Son Aiet a Ciutadella. La Sra. Diputada no hi és
present, així, la passarem a les altres, per si en el decurs
d'aquest punt arriba.

I.9) Pregunta RGE núm. 771/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Ma. Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures preses sobre
informació i prevenció de la meningitis.
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La pregunta 771/97 la formula l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures preses sobre informació i prevenció de la
meningitis. Té vostè la paraula, Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller de Sanidad, el objeto de esta pregunta es simplemente
conocer la situación en nuestra comunidad autónoma del
número de casos de meningitis meningococica que ha habido en
los últimos meses, en concreto de meningitis meningococica del
tipo C, y, si pudiera ser posible, que los datos fueran por islas.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Leciñena. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, des de dia 1 de gener
d'enguany s'han declarat 12 casos de meningitis
meningocòccica. D'aquests 12 casos, 4 són de tipus C, 4 de
tipus B i 4 no varen tenir cultiu, per tant, no es va poder
determinar de quin tipus eren. la distribució geogràfica dels 12
casos és la següent: 1 cas a Eivissa, 1 cas a Son Servera, 1 cas
a Felanitx, 1 cas a Inca, 1 a Alcúdia i 7 a Palma. Hi ha un cas
que les autoritats d'Andorra ens atribueixen, però en aquest
moment no està encara determinat si s'ha d'integrar dins la
nostra estadística. A partir de gener del 97, són també de
declaració obligatòria la meningitis per hemofilus influentia, que
és la tuberculosa, de la qual s'ha detectat un cas.

I li don una estadística comparativa amb els anys anteriors:
L'any 90, a les Balears, s'hi varen declarar 44 casos; l'any 91,
33; l'any 92, 28, L'any 93, 28; l'any 94, 31, l'any 95, 29 i l'any
96, 19. Hem de dir que, efectivament, i contest la segona
pregunta que vostè plantejava, hi ha hagut de qualque manera
un increment possible respecte del nombre de casos de
meningitis que s'han produït a les Illes, però ens movem dins el
possible, dins el que és raonable, fins que no arribassin a la
quota de 7 per 100.000 habitants, no seria indicada una
vacunació col•lectiva, per tant, contestant la seva pregunta, el
que han fet les autoritats sanitàries fins ara ha estat informar la
població i enguany, atès que s'havia produït, potser, una psicosi
entre la població, que hi havia un augment de la malaltia i que
havia una preocupació en l'opinió pública, creim que major que
altres anys, hem intentat donar informació, remetre uns escrits
als metges i pediatres d'atenció primària, a les clíniques i
hospitals, als pediatres amb consulta privada, ales apotecaries,
als ajuntaments i als centres escolars on s'explica en línies
generals quina era la problemàtica i davant quines situacions
s'havia d'actuar. Per tant, crec que amb això contest la seva
pregunta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Vol fer ús de la paraula, Sra. Leciñena?

Acabades aquestes preguntes i d'acord amb el que
havíem anunciat al principi de la sessió, tornam a les
preguntes que havien quedat damunt la taula.

I.1) Pregunta RGE núm. 736/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a publicitat patrocinada pel
Govern només en castellà.

La 736/97, que formula l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a publicitat patrocinada pel Govern només en
castellà. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Conseller, n'hi ha que en aquest país ens estam
esforçant per assolir una normalitat lingüística, i una
d'aquestes fites que consideràvem importants era la
recuperació dels topònims, la seva oficialització i el seu ús
normal arreu, com a únic nom, diguem-ne oficial, del país.
En aquesta línia, vàrem entendre que anava aquesta llei de
canviar el nom a la província i donar-li el nom d'Illes
Balears, de fet, per altra cosa més hagués valgut que
desaparegués la província, era més aviat aquest fet de
normalitat lingüística; per això, ens sorprèn que l'Ibatur
continuï utilitzant o, millor dit, a partir d'ara gairebé
promogui més la marca Islas Baleares. Com que no són
campanyes específiques a països castellanoparlants, ens
agradaria conèixer els motius de la conselleria. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contestar, té la paraula el
conseller de Turisme, El Sr. González i Ortea.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Alorda, lo primero es que,
lógicamente, cuando se contrató esa campaña con el equipo
de Gráficas García, no estaba aprobada la ley a la que usted
hace referencia y que se está tramitando en las Cortes
Españolas; en segundo lugar, efectivamente, es una
campaña destinada específicamente a la península, en donde
la mayor parte de los habitantes hablan castellano; de
manera que la razón de esa publicidad no es interior, como
es lógico, sino exterior, la razón de esa publicad es que este
equipo se pasea por diversas ciudades españolas y poníamos
la publicidad Islas Baleares porque es el nombre con el que
habitualmente se venía conociendo a estas islas. De manera
que ésta y no otra es la razón. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vull recordar que, evidentment, a la península hi ha països
no castellanoparlants, parlam de Catalunya, bàsquet a València,
a Euzkadi, no record ara si hi ha cap equip de Galícia, m'ho
corregirà el Sr. Cañellas, però, evidentment, es passeja per
altres bandes, per no dir el pavelló mateix d'Inca, en el qual ens
hem esforçat i esmerçat perquè hi hagi una normalitat
lingüística, que el club realment té absolutament, en canvi, veim
a les samarretes que el Govern..., o a les camisetes, hi ha
enflocat Islas Baleares.

Per altra banda, creim que és important a nivell d'estat, ja
que l'estat és plurinacional i plurilingüístic, que hi hagi aquest
hàbit de conèixer les nacionalitats històriques pel seu nom, fins
i tot com una mena de pedagogia lingüística, que creim que és
molt interessant, que sàpiguen que hi ha unes Illes Balears, que,
per paga, també pot incidir damunt la percepció que tengui la
resta de l'Estat com a nacionalitat històrica d'aquí, i una
percepció que pot tenir efectes turístics i polítics. Creim que el
turista que veu unes Illes Balears, veu que hi ha una nació, a
part d'haver-hi sol i platja, mentre que qui veu Islas Baleares
pensa més que hi ha sol i platja i, per ventura, hi ha coca amb
verdura. Creim que hem d'estar alerta a l'hora de promoure
marques perquè ens pot passar com amb Ibiza, que una vegada
llavors la vulguis redreçar, estigui tan implementada dins el
mercat internacional en general, que sigui difícil recuperar el
topònim propi.

Creim que és important tenir aquesta sensibilitat amb els
nostres propis topònims i creim que aquesta oportunitat de les
camisetes del Bàsquet Inca en podria haver estat una prova.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el conseller de Turisme
per tractar aquesta qüestió.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Alorda, no sabe cuánto le
agradezco que en el Estado español hay otras nacionalidades, en
algún caso (...) en que se hablan otros idiomas, porque era una
cosa que,  francamente ignoraba. Le agradezco muchísimo la
información, como digo, y estudiaremos para el futuro la
posibilidad de dotar al equipo de Gráficas García de camisetas
en las que venga en diversas lenguas..., vasco, tal vez en gallego
y, desde luego, probablemente en bable, ...nos haga muchas
gracia que eso esa así. Mire usted, comprenderá que, los
criterios turísticos, podemos compartirlos o no, pero hasta ahora
toda la publicidad que se ha hecho de las Islas Baleares en
países, por ejemplo extranjeros, se hace en su propia lengua; de
manera que si usted va a las ferias de Londres verá Balearic
Islands y si va..., recientemente hemos tenido en Milán nuestra
feria, verá usted que pone Isole Balearic, de manea que eso es
bastante lógico y bastante razonable.

Respecto que los turistas si ven Illes Balears en vez de Islas
Baleares o Balearic Islands, resulta que tengan una noción
mucho más clara de lo que es esto y de que esto excede del
turismo de sol y playa, me lo tiene que explicar usted más
despacio porque realmente no lo he entendido. Gracias, Sr.
Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 759/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a decret regulador de les activitats dels
vehicles tot terreny en els espais naturals de les Illes
Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a decret regulador de l'activitat de vehicles
tot-terreny en els espais naturals de les Illes Balears. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa gairebé un any aquesta cabra
va aprovar per unanimitat una iniciativa destinada a instar
el Govern balear a elaborar un decret que havia de regular
i limitar l'ús dels vehicles quatre per quatre a àrees naturals
i a àrees d'especial interès, paisatgístiques, per tal d'evitar la
seva degradació. D'aquí a pocs dies, comença Setmana
Santa, som a les portes de començar una nova temporada
turística i, com a mínim, fins ara jo personalment no tenc
coneixement que aquest decret s'hagi posat en marxa, per
això, vull preguntar al Govern quan pensa posar en marxa
aquest decret regulador. Gràcies, Sr. President

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de
Presidència, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, des de la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, conscients
d'aquesta problemàtica, que la circulació indiscriminada de
vehicles a motor per espais protegits és destructiva i perillosa
quant que pot donar lloc a obertura de nous camins, a destrucció
de vegetació, erosió, etc, estam treballant des de fa mesos en la
possibilitat de regulació de la circulació de vehicles a motor en
espais naturals. En aquest sentit, la Comunitat té ja un esborrany
on es regula la circulació de tota classe de vehicles a motor en
espais naturals, però el motiu pel qual no s'han publicat aquest
decret i aquesta norma és fonamentalment perquè ha sorgit un
problema, que és la necessitat de solucionar una sèrie de
dificultats que es presenten per a la regulació del règim
sancionador, que, com vostè, sap s'ha de remetre sempre a una
llei, pels principis bàsics mateixos del dret sancionador. En
aquest sentit, en la necessitat de remetre'ns a una llei, veim que
no hi ha una tipificació de sancions en el que seria la llei
d'espais naturals i que, per tant, no hi ha dins aquesta llei una
prohibició expressa ni tampoc una tipificació de possibles
sancions. En aquest sentit, el nostre objectiu, idò, serà tipificar
aquestes sancions via llei a través d'una disposició addicional de
la futura llei de sòl rústic per després poder aprovar aquest
decret, del qual tenim l'avantprojecte, el tenc aquí, el qual podrà
aprovar-se perquè ja tendrem un règim de sancions via llei, tal
com diu el dret sancionador. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La conclusió és que aquesta
temporada turística no tendrem decret regulador de vehicles
quatre per quatre. Desconec, per tant, els tecnicismes legals.
Segurament que té vostè tota la raó del món, però crec que un
any després, sincerament, fa la impressió que alguns temes
relacionats amb medi ambient, que a vegades s'anuncien a
bombo i platerets, després, a l'hora d'executar-los i dur-los a la
pràctica, tarden més del que es pensava. Jo voldria, des
d'aquesta tribuna, instar el Govern que, per favor, facin el
màxim de via possible i solucionin el més aviat possible aquests
tecnicismes legals per tal de preservar aquests espais naturals i
per donar compliment a una iniciativa aprovada per unanimitat
d'aquesta cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, jo no arrib a la mateixa
conclusió que vostè, jo arrib a una sola conclusió, que si
haguéssim aprovat el decret, avui serà recorregut perquè
s'haurien vulnerat els principis del dret sancionador,
concretament el principi del dret de legalitat i el principi d'injust
típic, segons el qual no hi ha infracció sense sanció
administrativa possible i sense llei que la determini. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 770/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Ma. Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a casos detectats de
meningitis.

Passam a la següent pregunta, que la formula la diputada
Sra. Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a casos detectats de meningitis. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en parte ya la ha
contestado el Sr. Conseller de Sanidad, solamente quisiera
que me ampliara un poco..., en el sentido de saber si, dado
que el aumento de casos de meningitis mengococica en
nuestra comunidad no ha sido significativo, si en el caso de
que aumentara el número de casos, la conselleria dispone
del suficiente estoc de vacunas para los tipos de meningitis
para los que vacunan y del tratamiento profiláctico de
elección, como es la (...)icina. Gràcias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies,  Sr. President. Tenim a disposició el
medicament necessari, (...) din, en concret, per practicar la
quimioprofilaxi en els casos que ha estat necessària, i molt
més, si fos necessari. Jo no li puc dir l'estoc que hi ha a
Balears en aquest moment, però em diuen els tècnics que és
suficient. En qualsevol cas, respecte de la vacunació, podria
estimar en, aproximadament, mil dosis les que hi ha en
aquest moment per si s'hagués de fer una vacunació. Ja li he
dit abans que, amb les dades amb què ens trobam, s'aniria
sempre a una vacunació selectiva, no a una vacunació
massiva, perquè no està indicada. Per tant, creim que
podríem afrontar amb èxit, si es donàs el cas, la vacunació
d'una part de la població. Si fos necessari augmentar
aquestes dosis, existeixen mecanismes, com vostè sap molt
bé, d'ajuda intercomunitària i també amb el Ministeri de
Sanitat, com és natural, perquè es proveís aquesta comunitat
de les vacunes necessàries. En aquest sentit, hem de dir que
la Comunitat balear es troba, per tant, totalment protegida.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada?
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I.4) Pregunta RGE núm. 772/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsions del mercat alemany per a la temporada turística
1997.

Passam a la següent pregunta formulada pel diputat Sr. Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista relativa a
previsions del mercat alemany per a la temporada turística
1997. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Turisme, com és evident, la vertadera situació del
mercat alemany la tendrem una vegada acabada la fira
internacional de Berlin que se celebrarà la setmana que ve, però,
així i tot, tenim notícies arribades des de distints sectors que les
vendes van pitjor que l'any passat en aquestes mateixes dates.
Per tant, la nostra pregunta és quines són les dades que té
actualment la Conselleria de Turisme respecte a les previsions
del mercat alemany cara a la temporada turística 1997 a les
nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té
vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Marí, supongo
que muy pronto, en los próximos días, tendremos noticias
mucho más frescas, probablemente. De todas maneras tengo
que decirle que yo creo que no es nada bueno esa impresión
general que hay que están disminuyendo las ventas en el
mercado alemán. Esto no es exactamente así, según nuestras
noticias, tanto las que tenemos directamente a través de las
oficinas de información turística españolas en ciudades
alemanas, como por los propios tour operadores y,
concretamente, por la IFTO. Tuve ocasión de reunirme con
todos los representantes de la IFTO que hicieron su reunión
anual aquí en Palma hace unos quince o veinte días y, con
relación al mercado alemán, su impresión era que hasta ahora
las ventas no habían aumentado, pero eso no significa que
hayan disminuido sino que no habían aumentado. Incluso
preveían que al final, en plena temporada, para la temporada de
invierno preveían un crecimiento del 2% y para la próxima
temporada de verano un crecimiento del 1%. Son crecimientos
pequeños, pero son crecimientos.

Hay que partir de la base y tener en cuenta que, el año
pasado, han venido más de tres millones de alemanes, lo cual
nos sitúa, sobretodo en temporada alta, en el techo de las
posibilidades de alojamiento que tenemos para ese tipo de
mercado. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo deduesc de les
seves paraules que vostè també té alguna notícia sobre que
les vendes no van exactament com anaven l'any passat. Així
i tot, jo estic content que sigui lleument, com vostè anuncia,
però, jo li vull recordar, Sr. Conseller, maldament vostè
encara no era el conseller de Turisme, que en aquestes
mateixes dates va passar el mateix amb el turisme britànic.
Això és una cosa que després es va confirmar i, com sap,
tant Menorca com Eivissa, que depenem més d'aquest
turisme, va patir una davallada molt important, algunes
zones turístiques varen tenir un recés a la seva ocupació
bastant preocupant. Per tant, nosaltres, una vegada que
tenim aquestes dades, que el turisme alemany en aquests
moments no es ven igual que a l'any 97, jo li demanaria que,
des de la conselleria, prenguin les precaucions necessàries
per tal que no ens agafi descuidats i ara que encara hi som
a temps, si s'ha de fer alguna campanya extraordinària o
alguna cosa per recuperar aquest mercat, ho tenguin en
compte i ho facin, perquè després és massa tard com ens
varen dir l'any passar, quan ja era l'estiu, no tenien cap
oportunitat per fer-ho perquè no hagués estat efectiu. Per
tant, jo li deman que ho tenguin en compte i, una vegada
acabat l'ITB de Berlin, ja tendrem unes dades més fiables,
si això es confirma, que la conselleria actuï com toca.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Marí,
estamos permanentemente en ello. El mercado alemán tiene
la suficiente entidad como para que dediquemos
constantemente esfuerzos para hacer campaña en él. Este
año, específicamente, se hizo una campaña general de
Baleares, muy en particular de Mallorca, con motivo de la
Copa Davis, aprovechamos no solamente el evento y la
retransmisión del evento que tuvo una repercusión muy alta
en Alemania, hasta donde sabemos, sino que además
aprovechamos para hacer una campaña de publicidad en
televisión, en la televisión alemana que retransmitía el
evento.
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En este momento, también se está haciendo una campaña
específica para Menorca, en colaboración con el Consell Insular
de Menorca y con el Fomento de Turismo de esta isla, por
cuanto la situación de Menorca había sido la más delicada el
año anterior. Estamos haciendo una campaña específica en
agencias de viajes. Lógicamente, además, estamos presentes en
todas las ferias, tendrá oportunidad de verlo este próximo fin de
semana en la feria probablemente más importante de Europa,
que es la ITB, y seguiremos en ello.

De todas maneras, insisto que el problema es diferente al
que usted plantea. El mercado inglés, el año pasado, el mercado
británico en general, había arrancado en la feria de Londres del
año 95, con previsiones de bajas de hasta el 30%. Descensos
que luego quedaron en mucho menos, quedaron en un 7 o en un
8%, aproximadamente, habían arrancado con el 30%. El
problema del mercado alemán no es, ni mucho menos, este,
incluso los propios tour operadores, que no son muy proclives
a dar cifras optimistas, como es fácil de comprender, están por
crecimientos, muy moderados pero son crecimientos. Tenga en
cuenta que esos crecimientos se hacen sobre un año, que es el
año pasado, excepcional del turismo alemán, auténticamente
excepcional, se baten absolutamente todos los retos. Insisto, me
gustaría que de alguna forma todos lo transmitiéramos o
hiciéramos un esfuerzo por transmitirlo para evitar nerviosismo
por parte de los sectores afectados, que no es verdad que el
mercado alemán vaya a sufrir un descenso sensible, por lo
menos en este momento las previsiones no van por ahí.

También hay que reconocer, vale la pena decirlo, que
tampoco se prevé un crecimiento como el que ha habido el año
pasado. De todas maneras, tendremos ocasión pronto de
confirmar estos datos en la próxima feria. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 777/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a parcel•lació il•legal de Son Aiet a Ciutadella.

Passam a la darrera pregunta formulada per la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a parcel•lació il•legal de Son Aiet a Ciutadella. Sra. Diputada,
té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. Conseller. Si en matèria de disciplina
urbanística, alguna qüestió és important és el control de les
parcel•lacions il•legals, sobretot per a la urbanització del rústic
il•legal. Hem de dir que el mes de novembre de l'any 95, és a
dir, fa un any i tres mesos, coneixíem la sentència del Suprem
quant a la parcel•lació il•legal de Son Aiet a Ciutadella, amb
una proposta de sanció de 19 milions de pessetes. És una
sentència que encara no té compliment, més d'un any i tres
mesos.

A partir d'aquí, (...) qui vol o pot executar aquesta sentència,
el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, el mes
d'abril de l'any 1996, és a dir, fa prop d'un any, prenia
l'acord de donar compliment a la sentència per parcel•lació
il•legal de Son Aiet a Ciutadella i, per tant, a la imposició
d'una sanció de 19 milions. Per quins motius, després d'un
any, d'aquest acord del Consell de Govern, encara no s'ha
donat compliment a la sentència del Suprem?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Dia 11 d'abril del 1996, el Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
va acordar executar aquesta sentència i, en data 27 de maig
del 1996, va notificar, com vostè sap, Sra. Barceló, al
Consell Insular de Menorca, l'acord d'execució d'aquesta
sentència. Després de la Llei de transferències en matèria
d'urbanisme correspon al Consell Insular de Menorca
executar aquesta sentència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, tengui al seu
personal informat sobre les institucions de Menorca.
Començant per la batllessa, la batllessa de Ciutadella al
plenari de dia 13 de febrer d'enguany insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que doni compliment de la sentència,
Consell Insular de Menorca, informe fet pel jurista de la
Comunitat Autònoma, que correspon al Govern de la
Comunitat Autònoma la seva actuació. Per tant, la
responsabilitat, tant per part de l'ajuntament de Ciutadella
que els impliquen directament a vostès, com la comunicació
que els fa el Tribunal Suprem directament a vostès, com
l'acord que va emprendre (...) que fos competència d'una
altra administració, com l'informe de la Comissió Insular
d'Urbanisme al respecte, tots assenyalen que la
responsabilitat és seva, un any i tres mesos per donar
compliment a una sentència i un any des de que l'acord del
Consell de Govern s'ha d'executar. Això és la lluita contra
la indisciplina urbanística, l'única actuació que fa el Govern
o que podria fer..., no s'entén.

En tot cas, corregeixi a la batllessa de Ciutadella, del
Partit Popular, dites aquestes paraules en el plenari, i a
l'equip de Govern del Consell Insular de Menorca, en aquest
moment justament no són aquí presents en aquesta sala, que
vertaderament també donin compliment i els digui que els
informes que han fet no serveixen per res. Per tant, informe
als seus, del Partit Popular, a les seves institucions, que
actuïn, perquè si no ho volem fer..., evidentment..., vostès.
Per tant, Sra. Vicepresidenta, en aquest camp de la matèria
sobre l'ordenació del sòl, zero, totalment zero, enredar la
troca i, evidentment, no donar compliment a les sentències
del Suprem, comunicades a través del Tribunal Superior de
Justícia a vostès. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Tenim un informe jurídic, que la
competència és exactament del Consell Insular de Menorca.
Sra. Barceló, vostè ho hauria de saber com a membre del
Consell Insular de Menorca, donat que la Llei 9/90, de 27 de
juny, transferia aquesta competència al Consell Insular. En
qualsevol cas, Sra. Barceló, sobre l'execució de sentències no
crec que cap dels membres del Pacte de Progrés sigui el més
adient per parlar-ne. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam al següent punt de l'ordre del dia. Sr. Orfila, té vostè
la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per proposar una modificació de
l'ordre del dia en el sentit que la primera interpel•lació passi a
ser la segona, atès que el portaveu del nostre grup que ha
d'intervenir, en aquests moments, no es troba en aquesta sala.

EL SR. PRESIDENT:

Una volta fixat l'ordre del dia perquè hi hagi una alteració,
s'ha de reclamar l'acceptació per part de tots els grups
parlamentaris d'aquesta alteració. Hi ha cap inconvenient? Grup
Parlamentari Popular?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, si em permet, voldria fer una consulta amb el
nostre diputat que ha de dur aquest tema que ara no és present,
per veure si és possible fer aquest canvi o no.

EL SR. PRESIDENT:

El diputat que no és present quin és, el que ha de dur la
interpel•lació del PSM o la següent?

LA SRA. SALOM I COLL:

Qui ha de dur la política de l'habitatge. Si em permet dos
minuts, farem una consulta i ho aclarim tot d'una.

Sr. President, per part del Grup Parlamentari Popular no
hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Socialista? Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida? Mixt? Idò, es fa aquesta
alteració així com ha sol•licitat el portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 5422/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius i línies
d'ajudes pròpies de la Comunitat Autònoma en matèria
d'habitatge.

Passam a la interpel•lació núm. 5422/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius i línies
d'ajudes pròpies de la Comunitat Autònoma en matèria
d'habitatge. Per fer la seva defensa, té la paraula el Sr.
Francesc Antich.                                                    

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quan
començam el darrer mes del primer trimestre de l'any, sense
cap dubte, és un bon moment per fer un repàs sobre la
política de l'habitatge del Govern de la Comunitat
Autònoma. És un bon moment, és un moment oportú,
perquè el conseller ens expliqui quin ha estat el grau de
compliment del Pla estatal i del decret de la Comunitat
Autònoma sobre àrees i rehabilitació durant els dos primers
mesos de l'any, ja que, segons quins hagin estat aquests
resultats, ara encara és un bon moment per poder rectificar
o millorar polítiques, per tal que a través d'aquestes
rectificacions o millores es puguin complir, sense
problemes, els objectius que ens hem marcat per aquest any
1997.

És un moment oportú, també, perquè el conseller informi
sobre si hi ha cap notícia nova sobre el Pla 1998-2001, que
havia de revisar l'actual pla, i que, en paraules del ministre
de Foment, havia d'estar a finals del 96, principis del 97. És
un bon moment, a més, per conèixer directament del
conseller si ja té en marxa cap pla especial d'habitatge, propi
de la Comunitat, per cobrir aquelles situacions que l'Estat no
contempla, per joves, minusvàlids, etc., que segons
declaracions del nostre conseller, el Sr. Verger, va dir que
intentaria posar en marxa dins l'any 1997, en el moment que
l'Estat revisàs el pla actual. Per tant, aquestes són algunes de
les qüestions sobre les quals ens agradaria que el Sr.
Conseller ens informàs, si bé, durant la intervenció,
voldríem aprofundir en alguns aspectes d'aquestes
qüestions, com és lògic, fer arribar al conseller el nostre
punt de vista.
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En relació al grau de compliment dels objectius que el
Govern es va marcar per l'any 1997, voldria remarcar la nostra
preocupació per aquells règims dirigits a les famílies amb més
dificultats, sense que això signifiqui que la resta no ens
preocupa. Així, vull recordar que, en règim especial, el
compliment d'objectius del pla anterior, de l'any passat, va ser
bastant deficient, al voltant de percentatges d'un 63%. També
vull recordar que l'any passat, l'objectiu en règim especial
només perseguia construir 250 habitatges i enguany hem
millorat, la xifra està en unes 395. La qual cosa em fa pensar
que si l'any passat, amb uns objectius més baixos,  el
compliment va ser deficient, enguany, amb uns objectius més
alts, 395 habitatges en lloc de 250, es necessitarà fer esforços
importants, prendre mesures per tal de suplir les mancances de
gestió d'altres anys i per afrontar una tasca més ambiciosa.
Esper, per tant, que el Sr. Conseller ens expliqui si ha pres
alguna mesura especial per fugir dels incompliments anteriors
i per fer front als objectius més ambiciosos d'enguany.

En relació a aquest tema, voldria remarcar que encara que
parli que enguany els objectius siguin més ambiciosos, de cap
manera vull dir que siguin suficients, ni tan sols que aquests (...)
a les promeses que fins ara ens ha fet el Govern. Hem de
recordar que el Govern, en aquesta cambra, a través dels
presidents Soler i Matas, ha promès construir 1.500 habitatges
en règim especial durant el quadrienni 1996-1999. El Sr. Soler
deia que durant l'any 1996 ja s'iniciarien 375. El cert és que en
el pressupost del 96 ja hi va haver rebaixes i els 375 habitatges
que s'havien de començar a construir es convertiren en 250,
objectiu que, com ja he dit, només es va complir més o manco
en un 63%. L'any 1997 hem augmentat les previsions i el
Govern s'ha fixat com objectiu construir 395 habitatges. Si
tenim en compte l'objectiu del 96 i del 97, vostès duen una
mitjana de 322 habitatges/any i, per fer-ne 1.500, necessiten una
mitjana de 375 habitatges/any. Però és clar, no podem tenir en
compte només els objectius, hem de tenir en compte els
resultats reals, aquests, durant el 96, varen estar per baix dels
objectius que ens havíem fixat. Tenint en compte tot això, ens
agradaria saber, per això ho demanam al conseller, si el Govern
segueix mantenint encara el compromís de construir 1.500
habitatges en règim especial durant el quadrienni 1996-1999, i
si el Sr. Conseller creu que això és possible.

Per altra banda, no hi ha cap dubte, que un dels instruments
fonamentals per complir amb les previsions de règim especial,
també amb altres règims, és aconseguir el sòl necessari per
construir els habitatges, per tant, haver realitzat polítiques que
condueixin a una planificació d'adquisició d'aquest sòl i a una
coordinació i comunió d'esforços amb altres administracions
importants en aquest tema com puguin ser els ajuntaments. Fa
molts d'anys que parlam d'aquesta qüestió, però, any rera any,
tenim problemes en matèria de sòl. Així per citar com exemple
només els dos darrers anys, dir que a l'any 1996, a la memòria
de l'Ibavi, a la memòria del seu pressupost, de 250 habitatges en
règim especial prevists, 150 no tenien una ubicació
determinada. L'any 1997, la mateixa memòria tampoc no ens
aclareix l'ubicació de totes les promocions. Ens pot aclarir el Sr.
Conseller si tots els habitatges de règim especial, 395 en total,
que està previst iniciar durant l'any 1997, tenen ja una ubicació
concreta i determinada?, per tant, l'Ibavi compta amb tot el sòl
necessari per construir? En tot cas, si no és així, amb quin
percentatge compta? Aquesta, sense cap dubte, és una dada
important per tal de preveure com anirà enguany el règim
especial. Mentre que a l'hora de fixar objectius per als propers
exercicis no comptem amb el sòl necessari per realitzar les
promocions, crec que (...) la política de l'habitatge. Jo
demanaria al Sr. Conseller si està previst posar solució de forma
definitiva a aquesta qüestió i com.

Però si el sòl és un factor fonamental per a una bona política
de l'habitatge, està ben demostrat, així ens ho diu
l'experiència que, any rera any, tenim problemes per manca
de planificació i coordinació amb els ajuntaments, aquesta
no és l'única deficiència que pateix la nostra política. Des
del nostre punt de vista, ho hem dit en altres ocasions,
també fan falta ajudes complementàries al Pla quadriennal
de l'habitatge que facilitin que els seus objectius es puguin
executar d'una manera més eficient. Basta comparar les
ajudes i subvencions que, en aquest sentit, tenen les
diferents comunitats autònomes per veure quina és la nostra
posició en aquest tema. Hi ha comunitats autònomes que
tenen fins a 14 línies d'ajudes complementàries al Pla
estatal. Nosaltres figurem entre les comunitats que menys
esforç feim i, per tant, no és estrany que també formem part
del grup de comunitats que més incompliment té en relació
als objectius fixats al Pla estatal. Tot junt provoca una
deficient actuació en habitatge públic i això significa
debilitar de forma greu i important la política social de la
comunitat. Nosaltres pensam que aquestes ajudes i
subvencions complementàries haurien d'anar dirigides a
facilitar l'accés a l'habitatge en els col•lectius amb especials
dificultats, joves, minusvàlids, etc., que aquests no comptin
només amb el sistema de quotes previst fins ara a les
legislacions autonòmiques.

Per altra banda, també era necessari complementar el
règim general que tantes vegades hem sentit que no
funciona. Es tracta de fer-lo atractiu als promotors,
autoconstructors, adquirents, etc., amb la finalitat de donar
cobertura a un ampli ventall de famílies que, per massa
ingressos, no poden acudir al règim especial, però que
aquests ingressos no són suficients per afrontar el mercat
lliure d'habitatge.

Creim que és necessari incentivar el lloguer. Ja sabem
que és un tema que no és gens fàcil, però el cert és que no
feim res per aconseguir-ho, al contrari, en el règim especial,
realment, duim la gent a compravenda, prioritzant el règim
de compravenda sobre el de lloguer en els objectius que ens
fixam i, a més, els hi duim mantenint decrets d'adjudicació
que permeten que famílies que estan a (...) del salari mínim,
puguin anar a compravenda, independentment de si això
suposa o no una càrrega massa gran per als seus ingressos
i, per tant, si suposa o no deixar d'atendre convenientment
altres necessitats també principals.
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No tot ha de ser nova construcció, hauríem de primar la
rehabilitació, encara més aquella que, a més de renovar el nostre
parc d'habitatges, també compleix una clara funció social. El Sr.
Reus parlava de 18.000 cases desocupades a Palma i 40.000 a
la part forana. Estam parlant de molts d'habitatges. Això no
s'arregla amb unes promocions de l'Ibavi, amb un règim general
que en matèria de rehabilitació no funciona i amb un decret de
la Comunitat Autònoma que està limitat per al seu pressupost
i que, a més, des del nostre punt de vista, no contempla les
ajudes segons els ingressos de les famílies. Amb aquests
instruments no aconseguirem una vertadera política en matèria
de rehabilitació, ni aquest règim ens serveix per fer política
social seriosament. Si volem afrontar aquest tema amb serietat
hem de fer canvis i hem de posar més mitjans, hem d'afrontar la
problemàtica des de tots els àmbits, des del règim especial, des
del règim general i amb el decret de la Comunitat Autònoma,
creant oficines per informar i ajudar a gestionar les operacions
necessàries. Si volem aconseguir més bons efectes en el tema de
la rehabilitació, hem de facilitar la feina a la gent.

En definitiva, aquestes són algunes de les línies que creim
que haurien d'inspirar les mesures complementàries per posar en
marxa per millorar, amb recursos propis de la Comunitat
Autònoma, l'actual Pla estatal. Per tot això, avui demanam al Sr.
Conseller que ens expliqui si ja té algun tipus de previsió en
aquest sentit, així com va anunciar fa un parell de mesos i, en
tot cas, en quina direcció anirien aquestes previsions. Moltes
gràcies.

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquí hem mesclat
dues coses que eren objectius i línies d'ajudes pròpies de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge, que era el que
vostès varen presentar, amb la política de l'habitatge global de
la Comunitat Autònoma que és una cosa molt més àmplia i que
no era la seva petició avui, però procurarem respondre a les
preguntes que vostè ha fet. Un dels serveis més potenciats per
la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que depèn de la
Conselleria de Foment, és precisament l'habitatge, amb un
objectiu important i primordial de facilitar als habitants de la
nostra comunitat autònoma tant l'accés a un habitatge en
propietat, com la conservació i millora del parc existent a través
de les seves línies de rehabilitació. A través d'aquesta direcció
general es pot accedir a una línia de subvencions del 5% per a
l'adquisició d'habitatges de protecció oficial en règim general,
en càrrec als fons de la Comunitat Autònoma. El capítol més
important és, precisament, la rehabilitació que crec que ha de
suposar i és una de les prioritats d'aquesta direcció general,
d'aquesta conselleria. Té dues vessants, la millora de l'habitatge
habitual, l'augment de la qualitat de vida dels habitants de la
nostra comunitat autònoma, així com la recuperació dels centres
urbans per evitar l'abandonament d'edificis, desplaçament de
població a zones perifèriques i per no continuar augmentant el
consum de sòl que, com sabem tots en aquesta comunitat
autònoma, no és sobrat i, per tant, la política de rehabilitació és
fonamental.

Per aconseguir la rehabilitació hi ha dues línies, una a través
del Pla nacional de l'habitatge, la Comunitat Autònoma
assumeix el 5% del cost total de cada intervenció, això
sumat al 5% de subvenció per a l'adquisició d'habitatges de
protecció oficial, per als anys 96-99, suposa una inversió de
2.000 milions de pessetes a càrrec de la Comunitat
Autònoma, uns 500 milions de pessetes anuals. El segon
instrument és el decret 26/94, propi de la Comunitat
Autònoma, que contempla una assumpció anual d'uns 200
milions de pessetes, que també suposa una ajuda del 25%
del pressupost protegit als edificis per rehabilitar a zones
5B, i un 15% a la resta de les Illes. He de reconèixer que
aquesta línia del decret 26/94 té més acceptació que la línia
que s'obté a través del Pla nacional de l'habitatge perquè és
més ample, abasta tots els habitatges, no hi ha limitacions
d'ingressos i, per tant, jo crec que és una bona línia a
potenciar, perquè s'ha demostrat que la rehabilitació és una
cosa important, i la demostració és a dos llocs concrets de
Palma: sa Calatrava i es Puig de Sant Pere, allà on una
actuació impulsada per l'ajuntament i seguida per
l'associació de veïns ha aconseguit transformar aquestes
dues barriades de Palma que estaven enormement
degradades i actualment comença a ser un gust passejar-hi.
I no només això sinó que ara ja la iniciativa privada ha posat
peu allà dedins, i pràcticament ja no necessita la iniciativa
pública per continuar fent aquesta rehabilitació. A sa
Gerreria jo esper que passi el mateix, a través del Pla Urban
i d'altres actuacions que faci l'Ajuntament a aquesta barriada
de Palma, també enormement degradada, perquè segueixi el
camí que ha seguit sa Calatrava i es Puig de Sant Pere,
perquè és una actuació molt positiva.

Vostè m'ha demanat quin compliment d'objectius hem
fet al llarg del 96 fins a febrer del 97. Les seves dades estan
equivocades, es veu que no li varen donar les darreres
informacions, perquè el compliment d'objectius és del
88,7%, això són les darreres dades que han sortit del
Ministeri de Foment, i per consegüent som la quarta
comunitat autònoma en compliment d'objectius. Si vol, li
dic: Si els objectius en habitatge de règim general eren 750,
hi ha hagut 693 actuacions; si en règim especial eren 400,
n'hi hagut 379; si en rehabilitació eren 100, són 111. En
total el grau de compliment en aquests moments, del
període de l'any 96 fins dia 15 de febrer del 97 és del
88,7%; molt superior a aquesta dada que tenia, perquè es
veu que vostè la tenia endarrerida.
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Efectivament aquests dies també es discuteix un nou pla
d'habitatge, que abarcarà el període 1998-2001. Concretament
ahir hi va haver una reunió de directors generals a Madrid per
començar a traçar línies mestres d'actuació, tenint en compte a
més que cada comunitat autònoma té uns objectius bastant
diferenciats. Mentre hi ha comunitats autònomes que estimen
que el seu camp d'actuació ha d'estar primordialment al lloguer,
en habitatges de protecció oficial, però en lloguer; nosaltres
creim que aquesta no és una de les grans peticions que hi ha al
mercat aquí, a Balears. Si estimam més la compra-venda
d'aquests edificis, és que creim seriosament que aquest és el que
ens demana, perquè això són els estudis que tenim. En lloguer
es fan els que s'han de fer, però no hi ha una gran demanda. No
sé els motius quins són. Poden ser perquè la nostra capacitat
adquisitiva, fins i tot de les rendes baixes, sigui un poc superior.
El cert i segur és que el mercat d'aquest tipus d'habitatges de
protecció oficial s'estima més compra-venda que no lloguer. No
obstant això, torn a repetir, a altres comunitats autònomes és
totalment diferent; les que prefereixen caminar cap a la via de
lloguer.

Aquesta és la discussió que es fa aquests dies, està bastant
endarrerit el nou Pla nacional d'habitatge per al 1998-2001, i
esperem -això sí que ens ho han dit- que abans de l'estiu
tenguem ja dates concretes per poder saber fins quan es podrà
aprovar, i quins són els objectius i les prioritats d'aquest nou pla
nacional d'habitatge, perquè això el que ens pot condicionar
després és haver de prendre actuacions determinades respecte
a complementar aquest pla; i la meva actuació i el meu desig és
que caminem cap a la rehabilitació. La rehabilitació d'habitatges
ha de ser prioritària per a aquesta comunitat autònoma, per a
aquesta conselleria, per a aquest conseller i per a aquesta
direcció general, perquè crec que els resultats són bons, són
positius, són necessaris; i aquesta és la via que volem introduir.

Pel que fa referència a temes puntuals, que avui no eren
objecte -entenc jo- d'aquesta interpel•lació, però que no tenc
inconvenient en contestar, efectivament amb el sòl disponible
tenim problemes, és cert. Moltes vegades als ajuntaments els
costa poder posar a l'abast d'Ibavi aquells solars que nosaltres
desitjaríem, i és allà on també -així com he dit que en
rehabilitació volem tenir una actuació- en matèria de disposició
de sòl creim que hem de lluitar.

Pel que fa referència a les previsions d'habitatges per
construir en règim especial dins el 97, li puc dir que
pràcticament hi ha disponibilitat de sòl, i que per consegüent
pensam que els objectius es compliran dins aquest ordre de
magnitud que s'han complert pel 96, que jo crec que són molt
elevats. Torn a repetir, la seva dada del 63% no és correcta, li
puc facilitar les darreres dades que tenc aquí, que ens han enviat
del Ministeri, i estam en un compliment d'objectius de l'ordre
del 88,7%, que jo crec que és correcte. Per consegüent, no tenc
res més que dir-li, torn a repetir, que la política anirà dirigida
principalment a rehabilitació, a compliment dels objectius del
Pla quadriennal, i a dins aquesta nova redacció del Pla nacional
de l'habitatge procurar encaminar també els nostres objectius
cap a la rehabilitació, habitatge de protecció especial, i també
les ARI, cosa curiosa, perquè en aquests centres de rehabilitació
integral som l'única comunitat autònoma que fa incidència a
Madrid; em va estranyar fins i tot no saber els motius pels quals
les altres comunitats autònomes no varen fer cap incidència en
aquesta matèria, cosa que crec que és fonamental i important,
i a la qual nosaltres no volem renunciar; i per tant a través del
nou Pla nacional d'habitatge hi pensam incidir. Cert és que quan
parl d'àrees de rehabilitació són subvencions, i l'Estat no és que
hi estigui entusiasmat, però nosaltres pensam que és una política
positiva i per tant pensam dur-la a terme. Moltes gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació
de posició per part dels diferents grups parlamentaris. Pel
Grup Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. L'article 43 de la Constitució Espanyola és molt
clar referent al dret de tots els espanyols referent a
l'habitatge: Tots els espanyols tenen dret a un habitatge
digne i adequat. Després de quasi vint anys, aquest article
de la Constitució encara no és una realitat per a tots els
ciutadans de les nostres illes. Els esforços que el Govern
balear du a terme per modificar aquesta realitat són
importants, però s'han d'incrementar. Ens trobam amb una
a aparent situació de dèficit d'habitatges. Les necessitats
estimades són superiors a l'oferta pública d'habitatges, i
aquesta diferència és cada vegada major si no consideram
els habitatges a preus superiors als que la demanda social
pot adquirir. La precarietat del mercat laboral fa que
existeixi un nombre cada vegada més important de
demandes potencialment insolvents, que no poden optar a
l'adquisició d'un habitatge, i que sols poden optar al lloguer;
i això demana una política efectiva de manteniment dels
habitatges socials en règim de lloguer, perquè no es
degradin de manera progressiva en un espai de temps curt,
i així poder continuar oferint la possibilitat de lloguers
baixos a les famílies amb menys recursos, a més d'anar
incrementant progressivament el parc públic d'habitatges en
lloguer.

 Hi ha una realitat coneguda per tothom, el pes
considerable dels habitatges desocupats dins el total del parc
d'habitatges, i encara que no poguem determinar-ne es seu
ús, una gran part d'aquests habitatges desocupats es troben
en una situació de degradació tal que resulten inhabitables.
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La rehabilitació d'habitatges és una qüestió en què el Govern
de la Comunitat podria aprofundir més; i m'ha alegrat molt
sentir la intervenció del conseller, que està per aquesta feina.
Crec que és una passa important, perquè d'una manera que
aconseguim que els barris no es degradin, també el sòl que s'ha
de destinar per edificar no faci falta, i en aquest sentit arreglar
el que tenim, i no fa falta utilitzar el sòl urbà, que de cada
vegada l'estam construint més; incentivant i proporcionant la
rehabilitació com a fórmula de regeneració de determinades
zones i barriades, possibilitant l'entrada de nous habitatges al
mercat immobiliari, a més de no consumir més territori, com he
dit, que és necessari per a la construcció d'habitatges nous. No
sols s'han de rehabilitar les façanes; s'ha d'incentivar la
rehabilitació de l'interior de les cases, que permetin una forma
de vida digna dels seus moradors.

El moderat creixement econòmic dels darrers anys no ha
millorat la situació de l'habitatge. S'han incrementat de forma
important els preus de les cases, i de cada vegada són més
poques les famílies que poden accedir a un habitatge propi i
digne. El retard de l'emancipació dels joves i la permanència
d'una família mitjana de gran volum són clars indicadors que
continua vigent el problema de l'habitatge. En definitiva, encara
que es destinin esforços importants per desenvolupar una
política social d'habitatge, no es pot baixar la guàrdia de cara a
la resolució d'aquesta problemàtica, que afecta un nombre
important de ciutadans, i no perdre els objectius plantejats pel
Govern dins el Pla d'habitatge.

Crec que també s'ha de tenir en compte, a més de les xifres
que ens ha donat el conseller, que dins el 97 fa comptes de
construir aquest 695 habitatges, que seria molt interessant que
ja fes una relació d'habitatges que destinarà a gent gran, a gent
que té problemes d'accessibilitat, a minusvàlids, i també seria
interessant que quan es comenci aquest pla d'habitatge del 97,
també poder tenir aquestes dades, que puguin fer una oferta
interessant per als sectors que puguin haver de fer-ne ús. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida? Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup estudiarà amb interès les mocions subsegüents a
la present interpel•lació, atesa la importància del tema
d'habitatge en un estat social. Ja s'ha recordat que
l'administració ha de garantir una llar a tots els ciutadans i
ciutadanes, i per tant la política d'habitatge no és cap favor que
es faci, sinó que l'administració no gaudeix de la
discrecionalitat de fer-ne o no, perquè tots els ciutadans, pel fet
de ser-ho, tenen dret a aquest habitatge, i l'administració ha de
remoure tots els obstacles per a l'exercici efectiu del nostres
drets. A una societat solidària, per tant, no hi pot haver més de
50.000 habitatges no ocupats, com hi ha a les Illes Balears,
mentre hi ha gent sense sostre que ocupa edificis abandonats, o
hi ha gent en llista d'espera per un habitatge de règim especial,
o senzillament hi ha famílies que no poden accedir a un
habitatge al seu propi poble, o ho han de fer a uns preus
desorbitats en relació al seu nivell de renda.

A ningú escapa que la pressió sobre el sòl és especialment
intensa a les Illes Balears, on les segones residències i
l'oferta turística inflen el preu del sòl residencial. És
imprescindible, doncs, establir polítiques actives de sòl per
garantir un habitatge a tots els residents. Hem de tenir
present que aquest és un dels motius de la polèmica
encetada respecte de l'accés massiu de forans a la propietat.
Gabellins, deianers, sollerics, i tants d'altres ciutadans del
nostre país, a part dels problemes sempre més intensos dins
Palma, tenen de cada dia major dificultat per poder accedir
a un habitatge en el seu propi poble, i aquest és un fet que
ha de redimensionar l'abast i la intensitat de les polítiques
d'habitatge en aquest país.

I hem de recordar que la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears té competència exclusiva en matèria
d'habitatge, una obvietat que tenim propensió a oblidar; i ho
oblidam perquè el Govern no té prou iniciatives pròpies, no
hi ha un pla propi, i és evident que no considera l'habitatge
com una prioritat, però també perquè l'Estat ha endegat
ambiciosos plans d'habitatge, invocant el títol competencial
de planificació de l'activitat econòmica. Tornam a constatar
per enèsima vegada que aquest estat no s'arriba a creure el
principi federatiu, i continua reservant-se recursos
importantíssims per fer allò pel qual ja ha perdut les
competències. És evident que amb aquesta interpretació
extensiva de la planificació de l'activitat econòmica, afegint
si volen la solidaritat, l'Estat ho podria fer tot i no importaria
que hi hagués administracions autonòmiques.

Per altra banda, malgrat el programa del PP ens
anunciava que es crearien importants patrimonis municipals
del sòl, ja sabem que és un dels handicaps l'obtenció de sòl
per poder fer habitatges de protecció; el que hem vist és una
retallada de les cessions de sòl als ajuntaments, del 15 al
10%, i això per via d'un reial decret-llei. La pròpia Rita
Barberà, presidenta de la Federació de Municipis, ja va
criticar aquesta mesura, una mesura, però, que no només es
consolida, sinó que s'intensifica en aquest ultraliberal
projecte de llei del sòl que sembla que es tramitarà, sense
adoptar cap mesura que garanteixi que com a mínim aquesta
rebaixada repercutirà sobre l'efectiu abaratament del sòl.
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És així com pretenen afavorir que els ajuntaments
col•laborin en la promoció de l'habitatge? El que aquesta
mesura comportarà és que les migrades polítiques d'habitage
protegit que encara es fan, encara pateixin un retrocés. Per cert,
que aquesta mesura es fa sobre una competència, tenint en
compte que la competència urbanística i d'ordenació del territori
torna a ser exclusiva de les comunitats autònomes. La veritat és
que el que veim és que hi ha sempre molts de títols estatals que
són capaços de recuperar totes les competències i deixà en
paper banyat l'autogovern.

Per al nostre grup, i en aquest sentit compartim la línia del
Sr. Antich, és imprescindible una planificació acurada per
afrontar la necessitat d'habitatge a les Illes Balears, amb estudis
seriosos de la demanda, actuacions agosarades en combinació
amb els ajuntaments. Els 1.500 habitatges per al quadrienni
creim que no es poden rebaixar, no hem sentit aquest
compromís a la intervenció, i ens agradaria saber cert que no
s'han rebaixat aquest 1.500 com a mínim. S'ha de garantir la
informació a tots els ciutadans que ho requereixin, que han de
poder aprofitar els avantatges de la promoció pública. Govern
i ajuntaments no han de tenir emperons per fer ús de l'arsenal
d'instruments de què els dota la legislació urbanística, afegint-hi
mitjançant llei del Parlament les mesures addicionals que
considerin escaients.

El Govern ha de bastir un pla de l'habitatge propi que
eixugui qualsevol llista d'espera en habitatge de règim especial.
Ha de potenciar els habitatges en lloguer. No compartim el
criteri que hagi de ser una política (...), pensam que el lloguer
és importantíssim, sobretot en rendes de 2,5 vegades el sou
mínim interprofessional, és molt difícil accedir a compra. Cal
facilitar l'accés al primer habitatge de col•lectius amb més
dificultats, especialment els ciutadans amb minusvàlues. L'Ibavi
ha de millorar la seva eficiència per executar les anualitats amb
els terminis que es proposa, i no donar lloc a la pèrdua de cap
mena de finançament. Així mateix cal una empenta molt més
important a la rehabilitació. Estam satisfets d'aquest compromís
que hi hagi una empenta important, i la consolidació d'aquestes
iniciatives, concretament a Palma, efectivament una ciutat
absolutament degradada en el seu casc antic, es comencen a
conèixer algunes actuacions, pens que han de ser molt més
intensives; i també s'ha de fer més incidència sobre edificis
desocupats, solars no construïts, etcètera. La solució a
l'encariment del sòl no pot consistir, com proposa la Llei Aznar,
en declarar urbanitzable tot el sòl no protegit. Hi ha d'haver
mesures actives de sòl, però no el desgavell que puga suposar
a una zona turística com Mallorca declarar tot el sòl
urbanitzable.

Certament són mesures que reclamen un mínim de
sensibilitat social, una sensibilitat social que és difícil tenir des
de l'ultraliberalisme, que confia que el mercat resolgui tots els
problemes. Creim que convé que els ciutadans sien prou
combatius per defensar els seus drets -que hi tenen dret- i per
tant exigir-los davant l'administració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb
aquesta interpel•lació del Grup Socialista sobre política
d'habitatge, el Grup Popular ens inclinam cap a una línia de
continuïtat de les actuacions del Govern balear que, per una
banda, permeti que els habitants de les nostres illes menys
afavorits puguin accedir a un habitatge propi, i per altra
banda a consolidar el parc d'habitatges existent mitjançant
ajudes de rehabilitació. Un aspecte molt important en
l'àmbit del finançament per rehabilitació en els nuclis
urbans antics és no només la rehabilitació en si d'un
immoble a un barri, sinó que a més a més evitam un nou
consum de sòl a zones perifèriques de les ciutats. Aquestes
línies d'ajudes vénen establertes dins el Decret 26/1994 de
la nostra comunitat autònoma, que a més inclou
subvencions específiques per als municipis que estan
inclosos en l'objectiu 5b de la Unió Europea, per la qual
cosa consideram molt important l'aportació del Govern en
aquestes ajudes de més de 200 milions anuals. En el Pla
quadriennal del Govern central 1996-1999 es fa una
referència específica cap als habitatges de lloguer i, com ja
ha indicat aquí el Sr. Conseller, a la nostra comunitat té una
incidència ben baixa el tema de lloguer, i per això, mentre
les estadístiques no ens duen cap a canviar, no creim
necessària una actuació en aquest sentit, creant un ajut propi
per a la nostra comunitat autònoma d'aquest tipus
d'habitatge de lloguer.

Quant al règim d'habitatges de protecció oficial, i
coincidint en part amb el grup interpel•lant, seria important
fer un esforç entre totes les administracions, per tal que a
aquells municipis on hi hagi una possible demanda pel
nivell socioeconòmic dels seus ciutadans, hi hagués una
oferta de sòl públic per part dels ajuntaments, per poder
dispersar geogràficament la construcció d'habitatges de
protecció oficial en règim de promoció pública per part de
l'Ibavi.

Per altra banda, i per acabar, vull dir que el fet que a la
nostra comunitat autònoma no tenguem una regulació
concreta i específica de desenvolupament d'aquest pla
quadriennal a nivell estatal, no vol dir que els ciutadans de
les nostres illes estiguin en inferioritat de condicions o
estiguin desatesos en aquest aspecte, respecte d'altres
comunitats autònomes, ja que això ho confirma el conveni
que han signat la nostra comunitat autònoma i el Govern
central, on hi ha un compromís econòmic d'invertir uns
10.000 milions de pessetes per part del Govern central i
2.000 milions per part del Govern balear, per habitatges tant
de règim general com també a un altre bloc d'ajudes per a
rehabilitació.
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Com ja ha dit el Sr. Conseller també, hi ha hagut un
important percentatge de compliment d'aquest pla quadriennal,
del 88,7% fins ara, dels objectius fixats per la nostra comunitat,
la qual cosa ens situa a la quarta posició a nivell nacional. Per
això creim des del nostre grup que dóna suport al Govern en la
seva política d'habitatge. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, Sr. Antich, té vostè la
paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. En primer lloc vull dir que crec que no hem mesclat
temes, jo crec que la interpel•lació està ben clara, i té un text, jo
crec que per parlar de línies noves d'ajudes pròpies de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge; i havíem de fer un
repàs -també en parlam al títol de la interpel•lació- dels
objectius que ens hem marcat en matèria d'habitatge dins el Pla
quadriennal 1996-1999, i per tant havíem de repassar i havíem
de veure quin grau dúiem de compliment de tots aquests
objectius. Per tant, no crec que la meva intervenció hagi mesclat
temes, sinó que pens que hem tocat el tema que havíem de
tocar.

De totes formes ens queda tota una sèrie de dubtes, que
m'agradaria que a la intervenció de després del conseller ens el
aclarís: Hi haurà o no mesures complementàries per part del
Govern de la Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge i per
tal de complementar el Pla estatal d'habitatge? El Sr. Conseller
va fer unes declaracions, n'ha parlat en comissió, que dins l'any
1997 estudiaria la possibilitat de posar en marxa unes ajudes
complementàries, fer plans especials d'habitatge per tot allò que
no preveu el Pla estatal.

He de dir que des del Grup Socialista estam contents que el
conseller parli que està a favor del tema de rehabilitació. Pens
que és una qüestió molt important, i pens que en això coincidim
quasi tots els grups de la Cambra. El tema és veure com duim
a terme aquesta rehabilitació; aquesta és una altra qüestió. El
conseller ha parlat que a sa Calatrava i al Puig de Sant Pere
s'han fet importants actuacions en matèria de rehabilitació, i és
ver, s'han fet importants actuacions per part del Patronat
Municipal de l'Habitatge, que hem de dir que quasi totes les
actuacions que ha fet allà, o almenys una gran majoria, són
habitatges en lloguer, i a més són actuacions de rehabilitació, i
aquestes actuacions s'han fet d'acord amb el règim especial de
protecció oficial. Per tant, seria important que l'Ibavi en relació
a la política que ha de dur a terme en relació al tema de
rehabilitació, no només fes nova construcció, sinó que també
amb el règim especial i amb el règim general impulsàs
polítiques de rehabilitació. Per tant, ja que el Sr. Conseller els
ha posat com a exemples, jo crec que ens han de servir com a
exemples per a totes les qüestions.

I també ho vull retreure amb el tema del lloguer. Se'ns ha
dit que aquí no hi ha demanda en temes de lloguer, i que per
tant és una qüestió que no és fonamental per la política del
Govern de la Comunitat Autònoma. Vull recordar que el
Patronat Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de
Palma, a sa Calatrava i es Puig de Sant Pere, la gran majoria
d'actuacions que ha fet, les ha fet precisament en temes de
lloguer. Per tant, és possible fer habitatge de lloguer, i a més
té acceptació, ha trobat gent per anar a aquests habitatges.
De totes formes jo comprenc que no tenen els mateixos
problemes l'Ibavi i el Patronat municipal de l'habitatge de
l'Ajuntament de Palma, però sí que almanco ens pot servir
d'exemple de que això és possible. 

Jo no discutiré si ha estat un 88% o un 63%; de totes
formes m'agradaria comparar les dades, segurament vostè
les té millor, però de totes formes això no és un tema per
estar molt contents en el sentit que les altres comunitats...,
tenim una sèrie de comunitats que ens van fer davant, que
no només executen el 100% dels seus objectius sinó que, a
més, executen en aquest cas, si és amb les seves xifres, el
12% que nosaltres hem deixat d'executar, és a dir, que a més
empren els doblers de tots els incompliments que han fet les
comunitats que no han complit amb els seus objectius. Per
tant, no hauríem d'estar contents d'estar per davall dels
objectius; en tot cas hauríem d'estar contents o hauríem
d'intentar poder utilitzar doblers d'altres comunitats que no
compleixin els objectius, igual que fan altres comunitats
amb els nostres.

Jo només vull dir que bé, que tant en el règim general
com en temes de rehabilitació, repassant altres comunitats
autònomes, podem veure com han posat en marxa tota una
sèrie de mesures complementàries perquè precisament el pla
estatal tengui més efectivitat i, per tant, aquestes comunitats
puguin complir molt millor els objectius que s'han marcat,
i tenim un munt de comunitats que van per damunt de
nosaltres, en règim general, que sempre deim que té tants de
problemes i que és molt difícil posar-lo en marxa, tenim
comunitats com Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-Lleó,
Castella-La Manxa, Extremadura, etc., que ens van per
davant en ajudes. Per tant, nosaltres hauríem d'intentar
estudiar com ho fan ells, mirar quines són les propostes que
han fet perquè jo crec que això aniria en benefici de
moltíssimes famílies que, com ja he dit, ni poden anar al
règim especial ni els seus ingressos són suficients per anar
a l'habitatge del mercat lliure. 

Dues qüestions, només, ja per acabar, dues qüestions
fonamentals: una, treballar molt més en el tema del sòl, és
un problema any rera any, hem de fer un esforç molt més
gros, hem de fer un pla estratègic amb la qüestió del sòl, ens
hem de coordinar amb els ajuntaments i, com a segona
qüestió, vull demanar al conseller que faci feina en relació
al fet de posar mesures complementàries per tal d'ajudar
perquè el pla estatal sigui molt més acceptat i, per tant, molt
més efectiu perquè això redundarà, sense cap dubte, en una
millora de la política d'habitatge d'aquesta comunitat
autònoma i sense cap dubte, també, en una millora de la
política social d'aquesta comunitat autònoma. Moltes
gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Per tancar aquesta
interpel•lació té la paraula el conseller de Foment, el Sr. Joan
Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Hem sentit una sèrie de coses
repetitives per part de tothom: que si el règim de lloguer és
important, potenciar-lo...; nosaltres no hi estam d'acord; estam
d'acord en el fet que es potenciï el règim de lloguer, el que passa
és que les peticions són les que són i el mercat és el que
comanda, i no tenim cap inconvenient, dic, en fer tot el
possible, però el que és cert és que dins el programa del Pla
quadriennal de l'habitatge, a Balears és allà on hi ha menys
peticions, en tant per cent, respecte d'aquest tipus d'habitatge de
lloguer. Per consegüent, això és així. 

Estam d'acord amb la Sra. Vidal en la rehabilitació, que és
fonamental, i estam d'acord -i contestaré també ja una sèrie de
preguntes- en el fet que si el nou pla quadriennal, des del 1998
al 2001, no contempla una sèrie d'actuacions pens que sí, que la
comunitat autònoma haurà de fer una sèrie de mesures
complementàries al pla nacional. Per consegüent, en aquest
moment dir si posarem mesures complementàries o no dependrà
de com quedi definit el nou pla nacional de l'habitatge que es
discuteix en totes les comunitats autònomes, que a cada
comunitat autònoma és diferent, té unes peticions diferents,
unes postures diferents, i que, per consegüent, la nostra postura
dependrà de com quedi definit aquest nou pla nacional
d'habitatge que, com he dit abans, segurament abans de l'estiu
podrem saber ja més o manco per on anirà i quins seran els seus
objectius i quines seran les peticions i la proposta que farà la
nostra comunitat autònoma. Per tant, mesures complementàries
sí o no, en funció de com quedi el pla nacional. De tota manera
pens que alguna n'haurem de prendre i alguna n'haurem de
posar.

Quan vostè feia menció, Sr. Antich, que altres comunitats
autònomes han absorbit part de recursos financers d'altres
comunitats autònomes, en concret de Balears, miri, el que va
passar era que moltes comunitats autònomes tenien un paquet
impressionant, un paquet impressionant dins els calaixos, de
peticions d'edificis per qualificar..., però impressionant, sobretot
València, la Comunitat Autònoma valenciana, i Andalusia,
tenien uns paquets impressionants d'habitatges perquè fossin
requalificats i poguessin tenir aquestes ajudes, i jo crec que s'ha
de ser solidari: si aquí, a la Comunitat Autònoma de les Balears,
hem complit els nostres objectius i no teníem papers dins el
calaix, en aquest sentit, crec que va ser bona la política
d'aquesta redistribució que es va fer amb les entitats financeres
per poder (...) a les peticions que -dic- hi havia a moltes
comunitats autònomes.

Sr. Alorda, vostè sempre és dur en el sentit que fa una crítica
del Partit Popular a nivell nacional, i ens mescla amb el
projecte ultraliberal del sòl que s'ha de fer. Si jo encara no
conec aquest projecte! El dia que el coneguem ja el
discutirem i veurem com queda i veurem com és. De tota
manera em sembla que aquest projecte ultraliberal de
liberalització del sòl que vostè esmenta es discuteix amb la
federació de municipis i províncies, allà a on tots els grups
parlamentaris menys vostès hi tenen representació i, per
consegüent, es podrà discutir i es podrà arribar a un acord
lògic per fer possible que sigui una política adequada. No sé
si hi ha qualque batle que pot ser hi és, per ventura sí, potser
m'he equivocat en això, però crec que poca representació
tenen. De tota manera em consta que aquest projecte es
discuteix, dic, amb la federació de municipis i províncies
perquè és fonamental i bàsic que així sigui i, per tant, quan
coneguem de què va aquesta política ja ho discutirem. De
tota manera li diré una cosa: tots els estudis seriosos que es
puguin presentar per part d'un municipi determinat que
tengui una mancança d'habitatge, l'Ibavi està disposat a
tenir-los en compte; el nostre problema precisament és el
que deia el Sr. Antich: ens trobam amb problemes de sòl i
és cert i, per consegüent, en aquest sentit sí que el Govern
haurà de fer una política decidida per aconseguir aquell sòl
que ens fa falta, però quan un municipi posa a l'abast de
l'Ibavi un sòl i hi ha un estudi seriós que permet aquella
inversió no tengui cap dubte que, per part de la conselleria
es faran aquells edificis per donar suport a aquelles
peticions dels ciutadans en aquell municipi determinat.

Per tant, dins aquesta línia jo crec que els objectius a
complir han estat alts, han estat positius; que sempre es pot
fer més en matèria d'habitatge, és cert; que queden
col•lectius que pràcticament no disposen de cap poder
adquisitiu i que, per consegüent, tenen dificultat d'accedir a
un habitatge a través del Pla quadriennal d'habitatge de
protecció oficial en règim general o especial, és cert, i, per
tant, pensam que en la mesura de les nostres possibilitats
hem d'augmentar aquelles mesures complementàries que
facin possible un accés de tothom a l'habitatge. Sé que això
és una utopia, però crec que a través de les utopies
s'aconsegueixen bons resultats. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la següent interpel•lació... Per
què em demana la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Se m'ha anomenat i se m'ha contradit i volia fer una
petita puntualització.
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EL SR. PRESIDENT:

Jo he estat atent al debat i demanaria al Sr. Sampol que no
fes espants, i vostè sap que també he estat molt generós quan
vostè ha fixat la posició damunt una interpel•lació, que és la
posició en relació a allò que fa qui interpel•la i no una altra
cosa. Com que vostè, això, ho sap, m'admet que ara no li doni
la paraula.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 5185/96, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política del Govern
respecte de les actuacions del Govern de les Illes Balears per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç
il•legals, més conegudes com a "manteros".

Sr. Sampol, té vostè la paraula per la interpel•lació
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM relativa a
política del Govern respecte de les seves actuacions per eradicar
i regular les activitats de transport i comerç il•legals més
conegudes com a "manteros". Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
interpel•lació es va registrar el passat mes d'octubre, l'octubre
de l'any 96, i va quedar pendent de tramitació en el passat
període de sessions. Vull dir que no l'hem presentada ara i, per
tant, no és fruit de les darreres mobilitzacions dels comerciants
de Calvià i de transportistes de la comarca de Can Picafort i
comerciants, també, de Cala Rajada, sinó que el fet de la
presentació en el passat període de sessions indica que parlam
d'un problema vell, d'un problema reincident que periòdicament
esclata amb més o manco virulència i a distintes zones de la
geografia mallorquina; dic mallorquina perquè pens que és un
problema bastant mallorquí i que a Menorca, sobretot, no
existeix i a Eivissa sí, però no amb la força que té a Mallorca.
De fet, fins i tot en altres legislatures, s'arribà a aprovar una
comissió parlamentària per tal de cercar solucions al problema.
Es va debatre amb molta profunditat aquest problema,
s'apuntaren propostes per part dels distints grups parlamentaris,
però des d'aleshores la veritat és que poc o res s'ha fet i com a
bona mostra tenim els conflictes d'aquestes darreres setmanes
amb importants mobilitzacions, fregant, fins i tot, problemes
d'ordre públic. 

Duim anys, per tant, parlant d'aquest tema en el Parlament,
duim anys de manifestacions, de denúncies dels distints sectors
implicats i, crec que ho podem afirmar, sense cap actuació, fins
avui, del Govern balear. No ens ha de sorprendre, per tant, que
les mostres de rebuig vagin pujant de to; fins i tot el president
de Pimem-Calvià va manifestar -i ho traduesc del diari, però
entre cometes- "una fonamentada sospita d'una trama de
corrupció en alts càrrecs de les conselleries, donada la seva
nul•la eficàcia davant les denúncies presentades"; això són
paraules del president de Pimem-Calvià, unes duríssimes
acusacions a les quals encara afegí -torn a posar cometes- que
"aquesta pràctica il•legal genera una immensa quantitat de
doblers negres; davant la inoperància de l'administració
s'amaguen una gran quantitat d'interessos". Aquí veuen, per
tant, aquestes duríssimes acusacions que, de fet, fins i tot les
vaig sentir en directe per un dels informatius de les ràdios i
realment mostrava el grau d'irritació que té el sector dels
comerciants. Existeix, per tant, una gran frustració i
desconfiança bàsicament entre els sectors dels comerciants i
transportistes. Pimem fins i tot va arribar a amenaçar amb
denúncies a algun batle per tolerar infraccions urbanístiques que
emparen companyies que practiquen aquesta activitat
econòmica al marge de qualsevol ordenament legal. 

Ens trobar, per tant, amb un problema estès per tot Mallorca
i que afecta distints sectors. Per una banda, el sector del
comerç, que denuncia pràctiques fraudulentes i activitats
il•legals a gran escala que provoquen una competència
deslleial. Dins aquest sector també podríem incloure els
productes que es posen a la venda, alguns dels quals
suposen un vertader engany al consumidor, com les famoses
flassades medicinals; jo, la veritat, no conec la capacitat de
poder curatiu que tenen aquestes flassades, però a jutjar pel
preu que diuen que es venen ho han de curar tot, per aquest
preu. Però també s'han produït falsificacions de productes
típicament mallorquins; el cas més emblemàtic seria el
famós i prestigiat perfum mallorquí conegut com a "Flor
d'ametller", aquell perfum d'artesania que du una floreta
d'ametller a dins i del qual s'ha fet una burda falsificació
davant la impotència d'aquesta petita empresa familiar que
des de fa molts d'anys el fabrica; aquest tema fins i tot el
nostre grup parlamentari el va dur al Parlament, els
propietaris ho han denunciat reiteradament sense cap
resultat fins avui en dia. 

D'altra banda, aquesta activitat coneguda com a
"manteros" -i no em corregeixin, no els diguin flassaders
perquè jo crec que és una activitat que ha vengut de fora que
dins el nostre vocabulari no estava reconeguda i, per tant, si
hem d'eradicar aquesta activitat millor no inventar-nos cap
traducció, per tant els continuarem dient "manteros"-
aquesta activitat perjudica també el sector del transport.
Aquí també han existit moltíssimes denúncies a la Direcció
General del Transport, fins i tot acompanyades d'actes
notarials, que jo he vist i he tengut ocasió de llegir, d'un
titular d'una companyia de transport regular que, en distints
dies i en distintes hores, se n'ha anat amb un notari davant
una aturada regular de l'autobus i cinc minuts abans de
passar l'autobus passava un altre autocar o un cotxe, sortia
una persona que repartia els famosos tiquets, propaganda
d'una excursió, i carregava una part o la totalitat dels
viatgers que esperaven el transport regular. Això,
evidentment, provoca uns gravíssims perjudicis als titulars
de les companyies que tenen la concessió d'aquella línia
regular.
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I, finalment, aquesta activitat també afecta el turisme. Pel
mateix preu del bitllet de transport, que podria ser un Can
Picafort-Palma, que tal vegada deu valer unes 1.000 pessetes,
pel mateix preu d'ofereix al turista -que també tenim els
fulletons de promoció- visitar monuments, visitar distintes
poblacions, i no només això, sinó que mantinguts, és a dir, que
amb 1.000 pessetes visita la catedral, visita Valldemossa i
mantingut durant tot el dia, a  més de l'autocar; no sé que els
deuen donar per dinar, segurament un panet de pa eixut i no sé
si una botelleta d'aigua, si hi entra, però el fet indica que davall
aquesta promoció hi ha el vertader negoci, que és dur-lo a la
fàbrica, allà on hi ha un benefici impressionant damunt els
productes que es comercialitzen. En definitiva, deim, però, que
és una activitat turística perquè són rutes turístiques sense cap
guia, sense una mínima garantia d'una oferta de qualitat,
evidentment la visita a la catedral la deuen veure per fora però
res més i no sé a Valldemossa què deuen fer.

Totes aquestes activitats, a més a més, descansen en una
promoció comercial agressiva, molt agressiva, mitjançant allò
que es coneix com a "tiqueters", que promocionen des d'un
apartament en règim de multipropietat fins a aquestes visites
turístiques que al final només persegueixen captar clients als
quals vendre alguns dels múltiples productes que estan en
oferta: excursions en vaixell, excursions en submarí, excursions
en autocar, discoteques, apartaments, visites per comprar
flassades, etc., tot un exèrcit de tiqueters que, la paraula és
empaita, acosa, és a dir, empaita els turistes donant una pèssima
imatge de la nostra terra, sovint amb enganys i frau. És urgent,
per tant, regular aquesta activitat, i vull fer un parèntesi perquè
davant aquesta exposició calamitosa, perquè he fet una
exposició calamitosa, també hi deu haver les empreses legals,
les empreses que paguem imposts d'activitats econòmiques als
ajuntaments, que venen uns productes correctament...; no sé, la
veritat, si són una minoria o una majoria; ara bé, la veritat és
que allò que transcendeix i allò que fa mobilitzar els distints
sectors són aquests casos que jo els he posat de manifest des
d'aquesta tribuna.

Hem vist que el Govern -ho hem llegit avui mateix- té
preparat fins i tot un projecte de llei i supòs que el conseller ens
n'informarà. Evidentment falta capacitat normativa, però també
fa falta que funcioni la capacitat inspectora que té
l'administració a distints àmbits, des de la capacitat inspectora
que té Turisme, Treball, Transport, etc., i, la veritat, fins ara,
fins que hi ha hagut les mobilitzacions, la capacitat inspectora
no ha funcionat. Davant aquestes denuncies fins i tot
acompanyes d'acta notarial, fins avui l'administració no havia
actuat. Per tant hem de regular aquesta activitat i l'hem de
controlar amb uns objectius claríssims: defensar la igualtat
d'oportunitats de transportistes, de comerciants, d'empresaris
turístics, i la igualtat d'oportunitats es defensa amb la legalitat;
totes les empreses han de tenir un marc legal que és la garantia
de la defensa d'igualtat d'oportunitats. Hem de defensar els
productes que es promocionen davant els consumidors; per tant
hi ha una defensa del consumidor però també hi ha una defensa
del producte i una defensa del producte original de les Illes
Balears, hem d'impedir la falsificació dels nostres productes
perquè ens hi jugam molt, estam aconseguint introduir uns
productes de qualitat dins el mercat i no hem de consentir que
unes falsificacions desprestigiïn la qualitat dels nostres
productes, hem de perseguir, per tant, el frau i, en definitiva,
hem de legalitzar -i ja acab- una activitat amb control de
qualitat en defensa del consumidor i preservant la imatge de
Mallorca i de les Illes Balears en general regulant allò que es
coneix com a publicitat dinàmica, és a dir, la publicitat al carrer.

Per la nostra part esperaríem de la intervenció del conseller
garanties per ja no haver de presentar una moció o, si d'aquí
al pròxim Consell de Govern, hem hagut de presentar la
moció perquè tenim 48 hores, pràcticament, poder-la retirar.
Voldríem que el Govern actuàs d'una vegada, que veiéssim
una normativa compromesa amb els distints sectors i,
sobretot, veiéssim que a partir d'ara el Govern exercís no
només la capacitat normativa, que és necessària, sinó tota la
capacitat inspectora i sancionadora per actuar amb
contundència per acabar amb aquest problema. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Sr. Conseller de Foment,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President. Senyores i senyors diputats, efectivament
el tema dels "manteros" és un tema de molts d'anys, difícil,
perquè si fos fàcil ja faria estona que estaria regulat i estaria
totalment solucionat i no estaríem parlant, en aquest
moment, d'aquesta qüestió. 

Vostès ens demanen què ha fet el Govern en aquesta
matèria. Idò dos camps d'actuació eren els que podia fer: un
el camp de la inspecció i un altre el camp legislatiu. El
camp de la inspecció, tant Consum, com Turisme, com
Treball, com Transports han fet les inspeccions no just els
darrers dies, sinó que després, en un paper que tenc per
aquí..., durant l'any 96 un total de 388 controls a vehicles,
per part de la Direcció General de Transports, 299 actes
d'inspecció que varen donar lloc a 493 expedients
sancionadors, i no em referesc als darrers dies, estic parlant
de l'any 1996. Per tant, jo crec que tant Consum, com
Turisme, com Treball també han fet el mateix i, per
consegüent, s'ha fet el que s'ha pogut dins aquest camp de la
inspecció, i més darrerament quan, efectivament, ja es
començava a transformar en una situació, en una qüestió
que era més d'ordre, fins i tot, lògicament s'han incrementat
els controls perquè havia de ser així. Després parlarem del
camp legislatiu perquè és el quid de la qüestió; el quid de la
qüestió no és el camp inspector, sinó que és el camp
legislatiu damunt aquesta matèria.
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Les acusacions del Sr. Tirado, miri, si les ha fet allò que ha
de fer és anar al jutjat i si hi ha algú d'alguna conselleria que
està implicat en qualque assumpte de corrupció que vagi allà i
ho sotmeti al tractament del jutge i ja en parlarem. No ens
vengui aquí amb cançons d'aquest tipus, ni vostè ni el Sr. Tirado
-que és amic meu, personal- no vengui amb cançons d'aquest
tipus perquè no les acceptam.

I dit això, cap a on camina el Govern de la Comunitat
Autònoma en aquesta matèria? Per un lloc, la Conselleria de
Treball tenia preparada una documentació per fer-la decret
damunt publicitat dinàmica, que no podrà ser decret perquè com
que hi ha un règim sancionador s'haurà de transformar en
proposició de llei que vengui aquí al Parlament i que es
discuteixi perquè el règim sancionador obliga a fer-ho per
aquesta via. Crec que és fonamental aquest document que el
conseller de Treball m'ha dit que en el pròxim Consell de
Govern el presentarà i, per consegüent és una peça per acabar
amb tot això de tiqueteros, tota aquesta mala imatge que es dóna
des del carrer i que és necessari regular d'una vegada per totes.
Efectivament jo ara no explicaré quin és aquest document de
treball, aquesta proposta que farà el conseller de Treball sobre
publicitat dinàmica, però l'única cosa que li puc dir és que
pretén regular d'una forma molt seriosa, amb unes sancions molt
fortes, tot el que és aquesta publicitat dinàmica que es feia i que
no pot ser que es continuï elaborant d'aquesta manera com es du
a terme. 

Per altra banda, la Conselleria de Foment prepara també un
decret -això sí serà un decret perquè maldament hi hagi règim
sancionador ens acollim a la Llei de transports i per tant ja
vénen definides quines seran les sancions que posarem- un
decret sobre transports turístics terrestres, damunt les excursions
turístiques, allà on -i aquest sí que el desenvoluparé un poc més
perquè és de la meva conselleria- els transports turístics hauran
de tenir tota una sèrie de serveis complementaris, i dels tres que
esmentaré, per ser transport turístic almanco n'hi ha d'haver dos:
una manutenció alimentària adequada, no d'aquell panet, pa
eixut, que deia vostè, sinó d'acord amb allò disposat a l'article
20 de l'Ordre de 6 de juliol del 1992 de la Conselleria de
Turisme, un guia turístic o acompanyant, segons allà on es faci
l'excursió, i una visita a museus, centres culturals,
monumentals, històrics, esportius, etc., etc., no just de passada,
sinó realment amb la visita corresponent i com Déu mana.
Aquests transports turístics hauran de ser contractats per
agències de viatge, com no podia ser d'altra manera i, a més,
poden ser objecte de contractació individual o per cobro per
seient, però es donarà un bitllet a cadascun dels viatgers allà a
on s'haurà d'identificar l'agència que ha organitzat aquesta
excursió, el nom i llinatges del viatger, l'itinerari que ha de
comprendre l'origen, el destí i punts d'aturada, els serveis
complementaris, el preu i la firma i segell de l'agència que ha
venut aquesta excursió. També es poden fer els transports
turístics de forma col•lectiva, que és una regulació semblant a
aquesta i que ara no li comentaré. Lògicament, dins el transport
turístic, dins les excursions, hi pot haver aturades comercials
que s'hauran d'indicar quan es ven l'excursió, el temps
aproximat de l'aturada, el local comercial determinat, el nom,
situació, activitats, etc., i se suposa -per què no?- que estarà
totalment legalitzada aquella activitat comercial i, lògicament,
no és objecte d'aquest decret sinó que és objecte d'altres
institucions que ho controlen, perquè lògicament nosaltres
també estam per la lluita contra aquelles activitats comercials
que no tenguin totes les benediccions que toquin tenir: impost
d'activitats econòmiques, que paguin a Hisenda, que tenguin el
personal contractat d'acord amb la legislació actual, etc., etc.

Podríem continuar allargant-nos amb aquest decret, però
no crec que avui sigui el motiu principal. Quedaran
perfectament regulats, per consegüent, els transports
turístics, les excursions, i també la publicitat dinàmica i, per
un altre costat, la Conselleria de Turisme està modificant un
article de les agències de viatge per regular la venda dels
productes de les agències de viatge als distints llocs. És un
tema que es discuteix amb el sector i que jo crec que també
ràpidament podrà estar acabada aquesta situació i arreglat
això tan clar, com dic, el transport turístic, publicitat
dinàmica, agències de viatge, etc., etc. 

Però, lògicament, amb això que sembla que ho hem de
fer i ho farem i en el pròxim Consell de Govern aquests
temes ja hi aniran, no resoldrem del tot el problema perquè
ens queda un tema pendent per discutir i resoldre, i el tema
pendent per discutir i resoldre és allò que diu la LOT, la
Llei de Transports terrestres, quan ens parla del transport
discrecional i de les implicacions que té en les línies
regulars. Diu a l'article 99.2: "Los transportes discrecionales
de viajeros no podrán realizarse con reiteración de itinerario,
calendario y horario preestablecidos", i aquí això és la madre
del cordero, que no s'ha arreglat, precisament, per mor
d'aquest article, perquè aquest article fa referència al fet que
els serveis discrecionals no puguin fer competència ni crear
problemes als serveis regulars que són d'ús general, però no
està fet aquest article per regular les competències que hi
pugui haver entre el sector de comerç; aquest article
simplement es refereix al fet que un transport discrecional
no perjudiqui un transport regular, que lògicament ha de
tenir preferència perquè és d'ús general, però de cap manera
vol entrar, ni entra ni és l'esperit de la llei, a regular la
capacitat que té un comerciant perquè els turistes no se'n
vagin d'aquella zona i se'ls endugui a una altra. 

Això és una cosa que haurem de regular, perquè, què
tenim?, tenim transports que jo sé que no interessa que es
diguin comercials però els direm transports especials, que
són aquells que pot emprar qualsevol organisme un dia a
l'any, o fins i tot una activitat comercial determinada, una
fàbrica ics, i que tengui uns clients que venguin a Palma i
els dugui a un hotel i poden llogar un autocar, un dia, i dur-
los a aquella fàbrica i aquí no hi ha problemes de cap casta.
Com tampoc no és cap problema que una associació de
tercera edat de Palma, o de Porreres o de Montuïri o d'allà
on sigui, idò cada diumenge faci una excursió, però això,
quan anam a filar, ja començaria a entrar en contradicció
amb aquest article, perquè aquestes excursions de la tercera
edat es fan a través de transports discrecionals i existeix ja
una reiteració d'itinerari, un calendari i un horari establert,
perquè normalment es fan els diumenges, començant a les
nou, partint de tal lloc i amb uns camions determinats i
d'una forma determinada. Per consegüent està clar que el
que ens queda per regular és la part difícil, allò que hi tan
sols la Llei de Transports terrestres va voler regular i que si
no ens hi ficam de ple no resoldrem el tema dels
"manteros", perquè aquesta és la qüestió, aquesta és la
dificultat.
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Tenen dret, deman jo, els comerciants de Marratxí, de
ceràmica, per exemple -pos un exemple-, els comerciants de
Marratxí que fabriquen ceràmica i volen que els turistes o
persones d'Inserso que visiten Palma i estan, no ho sé, a Palma,
per exemple, als hotels de la Platja de Palma, puguin anar-se'n,
és a dir, aquest comerciant té dret a anar a cercar, a fer una
oferta perquè aquelles persones puguin anar a comprar ceràmica
a Marratxí?, jo crec que sí, perquè, a més, crec que aquell
transport que es farà des de Palma, maldament sigui de la Platja
de Palma a Marratxí, que hi ha una línia regular, no perjudica
la línia regular del servei discrecional que ho fa, per consegüent
aquest és el quid de la qüestió, que fa molts d'any que ningú no
s'hi ha volgut ficar, ens hi haurem de ficar, serà difícil, perquè
legislativament no és fàcil i perquè, a més entra en contradicció,
entra en contradicció, no, entra en contraposició d'interessos, en
primer lloc, entre línies discrecionals i línies regulars d'autocars
i llavors també entre comerciants, entre comerciants de la Platja
de Palma i de Marratxí, en aquest cas, i que fa que aquesta
situació sigui difícil, el que passa és que hem de mirar quina és
la legislació i quin és el dret real que tenen uns i altres.

Per tant, avui el tema "manteros", dic, crec que entre la
publicitat dinàmica, les modificacions que fa la Conselleria de
Turisme a les agències de viatges, la relació entre agències de
viatges i el decret que sortirà per regular d'una forma definitiva
les excursions turístiques, haurem fet una gran passa.
Continuarem incrementant el camp de la inspecció, mentre no
ho tenguem arreglat, perquè crec que és necessari, i això
almanco ajuda a calmar la situació, però l'autèntic problema,
perquè jo ja no (...), jo don per suposat que el senyor que té una
porta oberta, un comerç obert, el té legalitzat, si no, que sigui
l'ajuntament o la institució que sigui que se'l carregui, jo entenc
que si hi ha un senyor que ven flassades i mantes o ceràmica o
el que vulgui, toca estar donat d'alta de llicència fiscal, i toca
pagar els imposts i tenir el personal assegurat, això ho don per
suposat i, si no, ja ho comprovarem entre tots, però l'important,
on ens hem de ficar d'una vegada per totes, que ningú mai no
s'hi ha ficat, perquè és difícil, és en aquesta qüestió d'aquests
interessos contraposats entre els sectors econòmics i que la llei
i que el sector comercial s'aprofita d'aquest article 99.2, que és
una llei que servia per afavorir els transports regulars, i que
l'usen com a arma, i jo ho entenc, i bé que fan, per dificultar
aquesta regulació que jo crec que hem de regular.

En aquest sentit, li vull dir que els informes jurídics fan
feina per veure fins on, el que s'entén per un viatge reiterat,
reiteració d'itinerari, calendari i horari preestablert, perquè
aquesta és l'arma que necessitam per acabar de regular tota
aquesta situació que és difícil i que si efectivament no s'ha
regulat, jo crec que és per la dificultat que té.

És cert, també, com ha dit vostè, Sr. Sampol, hi ha hagut
dificultats al mateix sector, al sector transport, aquell senyor
a qui vostè feia referència era un senyor de Can Picafort, un
senyor de Can Picafort que normalment sol posar una
denúncia setmanal, per no dir cada dia, té els seus drets,
qualque vegada té raó, aquest cas concret, ha passat més
d'una vegada, que un transport discrecional deu minuts
abans ha passat per parades de transport regular, i jo crec
que això s'ha de perseguir, jo crec que és un objectiu de la
inspecció, hi ha hagut abusos de tot tipus, i n'hi haurà, per
desgràcia, i crec que estam per prendre una decisió molt
ferma sobre aquesta situació que perjudica la imatge
turística de Mallorca, perjudica sectors comercials i que
d'una vegada per totes necessita d'una regulació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, per
part dels grups parlamentaris, Grup Mixt, Sra. Munar, té la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
llibertat individual i la lliure iniciativa al camp empresarial
són dues característiques de la societat actual europea on
tant Mallorca i les Illes Balears estam en aquests moments
integrats, i aquestes característiques són les que Unió
Mallorquina com a partit liberal que és, en tot moment,
defensarà. Això vol dir que Unió Mallorquina no postula en
absolut un intervencionisme indiscriminat en diferents
àmbits i manco encara en l'àmbit de què avui parlam, que
afecta el transport, el comerç i sobretot el que és la qüestió
econòmica en el més ampli sentit de la paraula. Per tant, els
poders públics han de limitar, entenem nosaltres i, per tant,
el Govern, les seves actuacions en el que és la regulació de
les condicions de lliure competència i igualtat
d'oportunitats.
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En el tema dels "manteros" que jo crec que és prou conegut
per part de tots els ciutadans, perquè surten als mitjans de
comunicació any rera any, creim que no es pot donar un mateix
tractament a tots, perquè no existeix en absolut una uniformitat
en el desenvolupament d'aquesta activitat. Hi ha, per una part,
els que podríem denominar "manteros" que es dediquen a la
pirateria més absoluta i que, com diu la interpel•lació, el que fan
és la proliferació d'aquesta activitat totalment il•legal i que
provoca uns greus perjudicis a tots els comerciants dels
diferents sectors de l'illa. També podríem dir que hi ha uns
altres "manteros" que podríem anomenar per donar-los qualque
nom, "manteros controlats", aquests contribueixen a la iniciativa
i a donar un servei diríem alternatiu i diversificat a molts de
turistes, i a la vegada compleixen amb determinades condicions,
molts d'ells, amb les mateixes condicions que són exigibles a
qualsevol altra persona pel que fa al seu esforç fiscal, i també
contribueixen a un manteniment d'un determinat nivell de la
nostra riquesa dins la nostra illa.

En definitiva, Unió Mallorquina donarà suport a qualsevol
iniciativa que garanteixi la lliure iniciativa empresarial, la lliure
competència i la igualtat en les empreses, però sempre tenint en
compte el compliment de la normativa, normativa que és
necessària, Sr. Conseller, que sorgeixi com més aviat millor.
També donarà suport a qualsevol actuació que tengui com a
objectiu eradicar i perseguir aquelles activitats que de qualque
manera actuen dins la clandestinitat i perjudiquen els altres. I
demanaria al Govern de la Comunitat que actuï amb voluntat de
donar una resposta tan aviat com sigui possible a la
problemàtica dels "manteros", que, com he dit abans, es repetia
any rera any i que provoca problemes als comerciants, als
transportistes, però sobretot dóna la sensació al ciutadà que les
institucions, els governs, no feim res per donar solucions a la
problemàtica que es planteja i precisament pel fet que es
plantegi any rera any, sense que hàgim estat capaços, entre tots
de trobar-hi una solució.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Esquerra Unida també pensa que és
un problema suficientment greu com perquè hagi motivat aquest
debat, malgrat la presentació de la interpel•lació fou l'octubre de
l'any passat, el fet que aquests dies es debati al carrer dóna
mesura que el Parlament també està connectat amb els
problemes del carrer. Pensam que la problemàtica dels
"manteros" és una problemàtica prou seriosa que de qualque
manera obliga a unes mesures realment dràstiques per part del
Govern, per part d'aquell que té la capacitat normativa i per part
del que té la capacitat inspectora.

Pensam que a una societat de lliure mercat aquest està
regulat, hi ha unes lleis a complir, hi ha uns requisits mínims
com poden ser la qualitat dels productes, la publicitat correcta
i verídica d'allò que s'ofereix, una reglamentació, un
compliment d'uns deures fiscals i laborals que en aquest sentit,
els "manteros", tota la xarxa de "manteros" i "tiqueteros" no
compleix, pensam que els primers perjudicats són els turistes,
per la imatge que es dóna, sobretot aquell turisme de gent gran,
de l'Inserso, que són els principals clients d'aquest tipus de
comerç i ens preocupa també la competència no lleial cap al
sector del comerç. Per això, donam l'enhorabona al Govern
quan parla que aquesta mateixa setmana aprovarà una sèrie de
decrets que reglamentin, que regulin aquesta problemàtica, però
volem insistir en la capacitat inspectora que han de tenir les
distintes conselleries i l'augment d'aquestes visites inspectores

per tal de reglamentar, d'eradicar aquesta pràctica dels
"manteros". De qualque manera, pensam que hi pot haver
una moció derivada d'aquesta interpel•lació, precisament en
aquell buit que ha esmentat el Sr. Verger, el Sr. Conseller,
en tot allò que fa referència a la deslleial competència en
comerç i a la no regulació dels temes de les excursions de
tercera edat que de qualque manera, és cert, que també no
només els turistes, sinó moltes associacions de gent gran de
l'illa cauen en mans d'aquest tipus de comerç precisament
amb excursions durant la setmana o els dies de festa, per
tant Esquerra Unida pensa que realment s'han de prendre
aquestes mesures que s'anuncien i sobretot s'ha d'augmentar
la capacitat inspectora i la reglamentació i la resolució dels
expedients iniciats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta interpel•lació del PSM-Esquerra Nacionalista, com
ha dit el seu portaveu, el Sr. Sampol, és del mes d'octubre,
per tant és una interpel•lació que respon a la crisi de
"manteros" del mes d'octubre, no a la crisi de "manteros"
del mes de febrer, però la plena actualitat del tema,
precisament, és la mostra més clara que això és un problema
de caràcter permanent i de caràcter recurrent i que cada dia
crea ja situacions de major conflictivitat amb els
comerciants de les zones turístiques perquè veuen la gran
tolerància amb què fins ara el Govern ha respectat aquestes
activitat "manteristes" que s'ofereixen mitjançant
"tiqueters", anomenats en un llenguatge molt més correcte,
publicitaris dinàmics o promotors de vendes, i que realment
sota excursions turístiques encobreixen vendes a preus
abusius o mitjançant pressió psicològica de productes que
responen, en molts de casos, a la terminologia de productes
miracle, productes miracle que tenen efectes fantàstics per
la salut a preu extraordinàriament alt, i que això es practica
a centres comercials, perquè així hem de dir que són, no
autoritzats i per part de societats que també, en molts de
casos, es creen i desapareixen amb gran freqüència i, per
tant, amb raons socials completament canviants, la qual
cosa també crea una segona indefensió al consumidor.
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El problema aquest dels "manteros" no és nou, tothom ho ha
reconegut, un dels principals empresaris d'aquest sector deia
que fa trenta anys que actuen així i que mai l'administració no
ha pogut trobar una fórmula per aturar-los, ni la trobarà, està
escrit això als mitjans de comunicació d'aquestes darreres
setmanes, i no hi ha dubte que aquest parlament, com a mínim,
fa cinc anys, ja hi va dedicar una part dels seus esforços i de la
seva reflexió, a aquesta qüestió; però, de fet, això no ha fet més
que créixer, durant aquest temps, realment aquest tipus de
comerç, aquest comerç agressiu, com presumeixen els
empresaris que és, ha crescut molt, i els comerciants de les
zones turístiques, els que tenen botiga oberta a les zones
turístiques i veuen com cada matí els lleven de davant tota la
clientela, òbviament cada vegada se senten més decepcionats i
més defraudats amb una administració, el Govern balear, que a
pesar de conèixer amb detall i amb precisió la realitat d'aquest
tipus d'activitat comercial, la veritat és que ha fet poc, com a
mínim amb poc èxit, per aturar-ho o per regular-ho.

Per tant, el dubte es planteja entre si l'administració
autonòmica es mou dins el pur consentiment i la tolerància de
l'actuació d'aquestes activitats, entenc que en molts de casos
il•legals, o si vertaderament és la inoperància la característica
de la seva actuació. De fet, si seguim la trajectòria dels darrers
sis mesos, ens trobarem una mostra variada de propostes del
Govern que demostren una vegada més la feblesa del
plantejament, la indecisió, els canvis de criteri, les marxes
enrera que ha fet diverses vegades amb aquesta qüestió. Han
anunciat reglaments, han anunciat decret, van anunciar un pla
d'acció, no sé si ho recordaran, el mes de novembre, un pla
d'acció que havia de ser secret, perquè era un operatiu que havia
d'agafar per sorpresa als "manteros" i que quan se'ls va demanar
explicacions a finals de gener, encara no havien començat a
posar en marxa, havien començat a fer les primeres passes, van
parlar fins i tot d'un fiscal "antimanteros", no sé si la figura
apareixerà, la fiscalia "antimanteros" a aquesta llei que pensen
enviar al Parlament, van tornar a parlar de decrets, a un moment
determinat van dir que els decrets no servien per a res, ara
tornam a parlar de decrets, s'ha tornar a parlar de (...), i ara
duran una llei, jo l'únic que vull és que ho encertin, no pretenc
ridiculitzar l'acció del Govern, però la veritat és que veient la
trajectòria fa la sensació d'una falta total de claredat amb les
actuacions que són necessàries.

Per altra part, aquests productes curatius, aquestes flassades
miraculoses, curatives es venen més que mai i, per tant, la
taumatúrgia que és objecte d'aquestes transaccions comercials,
cada dia va a més i, a més, en són víctimes, com és sempre, els
més pobres i els més ignorants, aquelles persones majors que
vénen aquí, que per primera vegada veuen la mar, que vénen
amb les excursions de l'Inserso, que és la situació meravellosa
i el viatge meravellós de la seva vida, són les persones que al
final resulten estafades, perquè això és així, estafades per aquest
tipus d'activitats que, segons presumeixen, mou milers i milers
de milions a l'illa de Mallorca.

Per altra part, jo els voldria, bé, jo no he de fer cap pregunta
al conseller, perquè és un torn de fixació de posició, però
voldria plantejar aquí que el Govern balear, al seu moment
va encarregar un estudi que va ser relativament famós, que
va realitzar un exdiputat d'aquesta cambra, un estudi on
explicava tots els secrets, almanco deia que explicava les
relacions i els abusos o els incompliments fiscals de tota una
sèrie d'empreses i que va costar les seves pessetes i també
voldria saber què se n'ha fet, quin ús se n'ha fet o si ha servit
per a qualque cosa, per combatre aquesta situació que jo
desitj que efectivament amb les noves mesures que el
Govern ha anunciat que tanmateix són per d'aquí molts pocs
dies es pugui controlar; en qualsevol cas, controlar sense
caure en una hiperregulació que aniria, crec jo, contra
l'esperit dels temps, però no hi ha dubte que ha d'evitar i
impedir que hi hagi activitats comercials il•legals, que hi
hagi en defensa dels consumidors una venda continuada de
productes fraudulents i que, per altra part, també es lluiti
contra la competència deslleial, contra les pràctiques
abusives en relació a la lliure competència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Carles Felip
Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Verger, el nostre grup, igual que han dit els portaveus
d'altres grups que ens han precedit, estam totalment d'acord
amb el plantejament que vostè fa en el sentit que és
necessari i indubtable tenir una legislació clara o una
normativa clara per aplicar, perquè si no existeix aquesta
normativa tothom té dret a dir, a manifestar, a creure, a
exigir i a protestar, cadascú ha de saber quin és el seu lloc,
quines lleis el protegeixen i, per tant, en base a això tenir
dret que es faci després una inspecció, una inspecció
profunda i sincera en el sentit que qui la fa, la paga, en
aquest punt i amb aquesta intenció, sap, Sr. Verger, que
comptarà amb el suport del nostre grup i discrepam d'un to
un poc fora del normal usat per un grup d'aquesta cambra,
que ha usat el sistema per una desqualificació que en aquest
cas venia a conte ni l'havia aplicada cap dels seus companys
de l'oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no contest al Sr. Cañellas perquè
no em don per al•ludit, ja vos arreglareu, no sé qui deu haver
estat, perquè ha estat un poc misteriosa aquesta nebulosa
d'acusacions estranyes. Bé, el tema és que el conseller ha parlar
bàsicament de tres qüestions: de la regulació del transport, de la
regulació de les excursions i de la regulació de la publicitat
dinàmica. Ha començat dient que és un tema difícil,
evidentment, és un tema difícil, però això no és cap justificació
perquè durant tants d'anys hi hagi hagut aquesta manca
d'actuació, i dic manca d'actuació perquè, per una part si ara
està disposat a regular mitjançant decret i mitjançant una llei, és
perquè era necessària aquesta regulació i també aquest
ordenament legal, per tant, han estat molts d'anys sense entrar
en el fons de la qüestió.

Però jo he de discrepar en una qüestió, especialment pel que
fa al tema del sector del transport. El Sr. Verger diu que el quid
de la qüestió no és la inspecció, i jo crec que en el tema del
transport, la regulació hi és, i la Llei d'ordenació del transport
ens dóna les armes suficients, el problema és que aquí és allà on
amb una normativa vigent ja podia actuar el cos d'inspecció, i
a pesar de la relació de denúncies que ens ha dit que existien, el
fet és, com diu el mateix concessionari de Can Picafort, un
home vertaderament desesperat perquè aquestes setmanes,
encara, i per parlar clar, li prenien els clients de davant els
nassos, és a dir de les aturades, repartint publicitat amb els
mateixos horaris, i cinc minuts abans els li lleven ho diu, la
ineficàcia del Govern balear que envia inspectors i aixeca actes
dels autocars de "manteros", però els posa multes ínfimes i no
impedeix que continuïn operant. Tal vegada, al transportista
irregular li sigui més rendible pagar una sanció de tant en tant
i continuar amb el negoci, i denuncia que aquestes empreses
actuen a les aturades de línies públiques, fins i tot suplantant els
horaris oficials amb la seva pròpia publicitat, és a dir que
arriben a actuar amb tal impunitat que fan publicitat. Jo crec que
hi havia ja normativa per poder actuar amb contundència i
poder arribar al tancament, a la prohibició de l'activitat en
aquestes empreses per reincidents i, en tot cas, aplicant la
normativa i la capacitat sancionadora amb molt més força.

Bé, veurem la regulació del tema d'excursions, jo crec que
és correcte el plantejament que ha fet, i veurem la regulació de
la publicitat dinàmica. Però no ha parlat d'un dels problemes
claus, aquests ho són, però del bessó de la qüestió, i és dels
productes que es comercialitzen, dels comerços que es dediquen
a la comercialització d'aquests productes ni fins i tot dels llocs
de venda, perquè no es poden considerar comerços, i justament
ens ha posat l'exemple de Marratxí, allà on hi ha la
comercialització d'una artesania tradicional, només faltaria que
ara els ollers de Marratxí pagassin els plats romputs, en aquest
cas serien les olles rompudes, perquè crec que és una activitat
artesanal, perfectament regulada, que fins i tot la majoria tenen
la carta d'artesans, i només faltaria ..., justament ha hagut de
sortir aquest nom ..., bé, jo crec que hi ha altres casos que
haguessin pogut sortir en aquesta tribuna per part del conseller,
com, per exemple, els que ni tenen llicència urbanística, ni sé si
paguen impost d'activitat econòmica, i sobretot que utilitzen una
publicitat enganyosa, perquè enganyen els consumidors, (...)
productes, i li he posat alguns dels exemples. I aquí crec que
hem d'actuar amb contundència i en defensa del consumidor,
sigui el turista que ve de qualsevol procedència del continent o
sigui el consumidor de la tercera edat que també pateix aquestes
pràctiques.

I també parlem dels llocs de venda, perquè també hi ha
hotels que es dediquen a comercialitzar aquests productes,
i aquí també hi ha una funció inspectora i sancionadora amb
la normativa vigent, sense necessitat de nova regulació, però
és que també es comercialitzen productes dins els mateixos
autocars, dins el mateix autocar hi ha la paradeta ambulant,
i mai més ben dit, ambulant, perquè dins el mateix autocar
es comercialitzen aquests productes. Per tant, aquí també hi
ha la defensa de la legalitat del lloc de venda. De totes
aquestes qüestions no n'ha parlat i creim que són qüestions
bàsiques i les que preocupen bàsicament el sector dels
comerciants. Hem deduït que en tema d'excursions i de
publicitat dinàmica sembla que el Govern té les coses
clares, ara, en el tema del transport i en el tema del comerç,
no l'he vist massa decidit, Sr. Verger, voldria equivocar-me,
en tot cas plantejarem la moció i veurem aquests decrets,
veurem aquest projecte de llei i, sobretot, les properes
setmanes, veurem si els inspectors de transport i els
inspectors de turisme, actuen amb contundència per
preservar les empreses legals i per defensar els
consumidors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta
interpel•lació, té la paraula el conseller de Foment, Sr. Joan
Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Compartesc amb vostè, Sra.
Munar, el principi liberal que faci possible que la iniciativa
privada dins el marc de la llei sigui el motor de l'economia
i, per consegüent, qualsevol decret, qualsevol legislació ha
de ser de respecte a aquest principi que per a nosaltres
també és bàsic i fonamental.

El que em demanava la Sra. Thomàs, de ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Verger. Si no vol obrir qüestions incidentals, ha de
contestar únicament i exclusiva el Sr. Sampol.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Per una vegada que em posava d'acord ...

(Rialles)

Bé, idò contestarem el Sr. Sampol. Miri, Sr. Sampol, aquí hi
ha una llei de transports que és d'obligat compliment i que, per
consegüent, quan vostè parla que les multes són ínfimes, no, són
les multes previstes a la llei, a la LOT i, per consegüent, no les
podem fer ni més grosses ni més petites, són les que hi ha, les
que marca la llei, això no té res a veure.

Pel que fa referència al control de qualitat, la Direcció
General de Consum, em consta que fa totes les inspeccions
necessàries per garantir que el que s'ofereix dins un centre
legalitzat sigui correcte, si hi ha qualque edifici que no tengui
llicència urbanística ..., per l'amor de Déu, Sr. Sampol, vostè
des de la Comissió d'Urbanisme posi una infracció urbanística,
tanqui'l, no és competència de vostès?, idò vagin a Sa Pobla i
tanqui'l, no hi tenc cap inconvenient, a Sa Pobla, vagi allà demà
i posi una infracció urbanística ..., ja ho sap, idò, si ho sap, per
què no ho fa?, té l'obligació de fer-ho. Per consegüent, cadascú
a allò que li pertoca, i així ens entendrem.

El que és segur, torn a repetir, és que hi ha preparat tota una
feina de decrets i de llei per controlar  la publicitat dinàmica,
per controlar les excursions turístiques, i ens queda pendent la
possibilitat, torn a repetir, que uns comerciants d'una zona
determinada, d'un poble, d'un lloc determinat, d'un centre
comercials que tengui totes les benediccions, tengui o no tengui
dret a poder fer viatges reiterats, reiterats, que és el que entra en
contradicció a través d'aquesta llei, amb els viatges regulars de
transports, perquè el tema "manteros" no ha perjudicat, torna a
repetir, no ha perjudicat, les línies regulars de transports, la
batalla s'ha plantejat a nivell de comerciants d'una zona amb
l'altra, que jo entenc perfectament, que no els fa cap gràcia que
els clients, els turistes que arriben a Magalluf un bon matí se'ls
enduguin, jo ho entenc perfectament i, per consegüent,
comprenc la situació d'irritació que es produeix a aquells
comerciants, el tema està en saber a què tenen dret aquells
comerciants, que és clar, o allò a què els altres tenen dret i  que
la llei els permet, i és una cosa on ningú, a nivell nacional, no
s'ha atrevit a ficar el nas, perquè és un tema complex i difícil,
però on hem d'entrar a través d'una llei de transport; crec que
ens vàrem comprometre davant el sector a dur a terme la Llei
del transport per a Balears. Perquè el tema és complicat, aquests
dies, a Magalluf, s'hi varen fer..., a Palmanova, no sé on era, a
l'hotel Samos, s'hi varen fer unes 150 inspeccions, prop de deu
dies, quinze cotxes cada dia s'inspeccionaven; bé, idò,
d'aquelles 150 actes d'inspeccció va resultar... Es va fer amb
Trànsit, la Policia Local i els inspectors de Transports, idò,
d'aquelles 150  actes d'inspecció, amb tot aquell trull que hi va
haver, hi haurà la possibilitat legal de posar dues sancions, dues
sancions, per què? Perquè la llei és difícil i complicada, perquè
quan entram dins aquest complex, com i he dit jo, món de la
integració de viatges, és molt fàcil que un dia hi vagi un camió
d'uan empresa, el dia següent, un altre, i ja hi som, ja no podem
posar la infracció. Per tant, torn a repetir que el desig del
Govern és precisament acabar amb el tema "manteros"; des de
Consum controlaran, perquè així és el desig, tota la qualitat dels
productes, que és important, des de Turisme, les seves
competències seran exercides des de la publicitat dinàmica, des
de la Conselleria de Treball, tot el que fa referència a publicitat
dinàmica i, des de Transports, tot el que fa referència a
excursions turístiques, i ens queden per regular, si és que
podem, perquè no és fàcil, aquells transports especials, als quals
jo sé que no agrada que es diguin transports comercials, perquè
just que els anomenem així, ja tornam a tenir tot el món
remogut i que, no obstant això, obeeixen, per ventura, a un
transport per dur gent des de s'Arenal a Marratxí a comprar

ceràmica, cosa que jo veig perfectament lògic que es pugui
fer.

Dins aquesta línia de resoldre els problemes està el
Govern i jo crec que amb les disposicions legals que farà
podrà controlar aquesta situació que fa tants d'anys que hi
existeix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.3) Interpel•lació RGE núm. 5822/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a drogodependències.

Passam a la darrera interpelAlació, que ha presentat el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a drogodependència. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta interpel•lació té el títol Política de
prevenció i atenció a les drogodependències, perquè ara en
el desenvolupament de la nostra intervenció parlarem sobres
si hi ha o no aquesta política de prevenció i atenció.

La primera dada que volem constatar és que pensam que
l'actuació de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social -o
Sanitat i Consum- d'aquest govern es caracteritza per una
falta de planificació en els temes de drogodependències. El
Pla autonòmic de drogodependències va ser presentat en
aquest parlament el desembre del 94, no ha estat
desenvolupat, tal com s'hi va anunciar, i varen anunciar
igualment un pla estratègic, previst per al primer semestre
de l'any 95, que no s'ha fet, el qual permetria organitzar les
actuacions corresponents a les necessitats del sector, a les
estructures administratives existents i a l'organització
competencial dels diferents àmbits de l'Administració.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 62 / 4 de març del 1997 2591

La nostra comunitat autònoma no ha fet un estudi seriós de
les característiques del fenomen de les drogodependències en el
nostre territori, per la qual cosa no estam en condicions de
donar respostes adequades a les necessitats reals i molt menys
encara d'anticipar-nos a situacions de necessitat que en un futur
proper poden repercutir molt negativament sobre la dinàmica
social. Són dos exemples clau d'aquesta incapacitat
d'anticipació, l'extensió del consum de drogues de disseny per
part dels adolescents i, sobretot, l'altíssima incidència del virus
d'immunodeficiència adquirida entre la població consumidora
de drogues per via intravenosa.

Hem de recordar que el Pla autonòmic de drogues de l'any
94 fa una anàlisi molt parcial de la situació de les
drogodependències a les Illes Balears, utilitza dos únics
instruments d'anàlisi; el sistema estatal d'informació de
toxicomanies, que fa referència a la demanda de tractament per
consum d'opiacis, i un estudi sobre el consum de drogues en
joves escolaritzats. Pensam que els senyors diputats i diputades
estaran d'acord amb nosaltres que el fenomen de les
drogodependències és, malauradament. molt més ample, inclou
altres dependències, com l'alcoholisme, el tabaquisme, el
consum de fàrmacs i altres addicions associades sobretot al
consum d'alcohol, com és la ludopatia, i afecta un gran nombre
de col•lectius, que van des dels sec tors més normalitzats de la
població fins aquells que es troben en situació de marginalitat
extrema.

Un aspecte que consideram fonamental a l'hora de demanar
explicacions al Govern de la Comunitat Autònoma són els
pressupostos per enguany. Els pressupostos de la Comunitat per
a l'any 97 dediquen al Pla regional de drogues un total de
137.588.079 pessetes; a aquest respecte, ens sorprèn la desigual
transferència que es fa a consells insulars, 40 milions, i a
ajuntaments, 15 milions, respecte de les transferències a
famílies i a institucions sense ànim de lucre, que són 63.150.000
pessetes. Ens sorprèn enormement perquè partim d'una realitat
precària quant a la dotació de recursos públics per a l'atencio i
prevenció de les drogodependències i no s'incrementi l'aportació
als consells insulars, en canvi sí s'augmenti en deu milions la
partida designada a famílies i entitats. Ens agradaria conèixer
quins són els criteris que es tenen en compte a l'hora de
distribuir els recursos econòmics del Pla regional de drogues i
si es respon a criteris de necessitat real social o si, més aviat,
responen a criteris ideològics o clientelars. Desconeixem
igualment quina és l'aportació real del Pla nacional de drogues
per a l'any 97 i quina és, per tant, la quantitat complementària
que aporta el Govern a aquest propi pressupost. Esperam que el
conseller ens ho aclareixi, però nosaltres havíem expressat que
pensam que la xarxa d'atenció i tractament de les
drogodependéncies té una gran mancança, i segons les nostres
anàlisis, es caracteritza per la seva precarietat quant a recursos
tècnics i materials pre abordar la necessitat d'atenció a les Illes.

Els cinc dispositius d'atenció ambulatòria que tracten
situacions relacionades amb l'alcoholisme i altres
toxicomanies només a l'illa de Mallorca tenen llistes
d'espera que superen els 500 usuaris. No coneixem les dades
de les llistes d'espera a Eivissa ni a Menorca, però  ens
temem que les d'aquesta illa d'Eivissa sigui semblants a les
de Mallorca.

La complexa realitat social en la qual vivim deixa fora
de discussió la necessitat de posar en marxa dispositius
diversificats per al tractament de les drogodependències que
donin resposta a un col•lectiu heterogeni, al qual es van
afegint nous grups, com són ara els adolescents
policonsumidors. Aquesta realitat social complexa obliga,
i així ho recomana el Pla nacional de drogues, a tota una
sèrie de mesures, com crear centres ambulatoris de
tractament amb programes lliures de drogues, programes de
manteniment amb metadona, altres programes de
manteniment, programes de tractament de l'alcoholisme,
programes d'atenció a adolescents consumidors, programes
de disminució de riscs, comunitats terapèutiques, centres de
dia, tot això, aquesta comunitat autònoma ha apostat quasi
exclusivament per un model, al qual, sense voler-hi llevar
el valor i la importància que té, només arriba a un sector
molt específic de la població afectada. El Projecte Home és
un projecte lliure de drogues però amb una durada d'uns tres
anys, no apte per a persones que fan feina ni per a persones
que no tenguin suport familiar. Per tant, en aquesta
comunitat autònoma no tenim cap comunitat terapèutica
pública ni cap comunitat terapèutica privada o concertada
amb l'Administració dirigida per professionals a les quals s
puguin dirigir els centres públics amb tractament ambulatori
per remetre-hi els seus pacients. La Conselleria de sanitat i
Consum no acaba d'organitzar de manera convenient el
dispositiu dels programes del tractament amb metadona, ara
s'ha parlat de descentralització a Mallorca, però ens temem
que senzillament és el tancament d'un centre dispensador de
la Creu Roja- va tancar ahir- per traslladar-lo a un altre zona
que prest també serà problemàtica. La descentralització dels
centres dispensadors de metadona a la part forana és
igualment una altra de les grans mancances, i sembla
definitivament oblidada la possibilitat de potenciar per a
aquest fi un recurs com són les farmàcies; estan
considerades, aquestes, en el Pla nacional de drogues, com
a dispositius de la xarxa d'atenció primària sanitària, per la
labor importantíssima que en matèria d'atenció i prevenció
sanitària desenvolupen, en altres comunitats, com el País
basc, han demostrat la seva importància en els programes de
metadona.

Un altre anunci del conseller de Sanitat es la dispensació
de metadona a través dels centres de salut d'Insalud. Ens
temem que no acaba de sortir i que no sigui una bona
solució, ja que sembla que només està pendent o està basada
en la bona voluntat, amb la motivació dels coordinadors de
distints centres de salut. Tenen també una previsió cap a
l'illa d'Eivissa o planificada en tots els centres de salut?
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Si en el conjunt de l'Estat el percentatge de malalts de SIDA
que són addictes a drogues per via parenteral supera el 70%, la
nostra comunitat autònoma és la segona en índex d'usuaris de
drogues per via intravenosa, amb SIDA, segons dades oficials
de la Fundació Antisida d'Espanya. L'actitud d'intentar ignorar
aquesta problemàtica no farà més que agreujar la situació. és
necessari que la Comunitat Autònoma compti amb dispositius
i programes de disminució de risc amb capacitat de donar
resposta a aquesta problemàtica, només en volem posar un
exemple, el centre a Palma de Sa Placeta té més de 200 usuaris
i en l'actualitat té més de 50 en llista d'espera.

L'intercanvi de xeringues, la dispensació de preservatius
entre els grups de risc, la informació, la formació, la
sensibilització de la població, l'atenció sanitària a la població
consumidora de drogues han de ser assumides per les
administracions com a actuacions inel•ludibles i han d'estar
finançades i dotades de manera convenient.

La prevenció de les drogodependències és una altra
d'aquestes assignatures pendents d'aquewta comunitat. Els
objectius dirigits a la prevenció de drogodependències de què
parla el Pla regional de drogues del 94 no es veuen reflectits en
els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma, ja que no
s'especifiquen amb programes propis. La Conselleria de Sanitat,
òrgan responsable màxim d'aquest Pla regional de drogues, no
està desenvolupant programes de prevenció de drogues dirigits
a col•lectius amb especial situació de risc, com són els joves, els
adolescents, ni l'objectiu de prevenir les conseqüències del
consum de drogues com alcohol, tabac, drogues de disseny, etc.,
campanyes divulgatives com la recent presentada "A tota
pastilla"..., la campanya es diu "A tota pastilla", no són
programes de prevenció, senzillament són programes basats en
pòsters, en fullets, però els programes de prevenció reals han
d'incloure aspectes com sensibilització, creació de recursos,
treballar amb els grups afectats, etc.

El temps es fa curt, però només mencionaré que el paper a
jugar per part de les organitzacions n governamentals pensam
que és prou important, no només en l'atenció i prevenció de
drogodependències, sinó en allò que signifiqui ajudar i
col•laborar amb l'Administració. Pensam que, en aquest sentit,
el suport a propostes de les organitzacions no governamentals
han de respondre a criteris de necessitat social contrastada, però
també a criteris de capacitat real d'aquestes organitzacions per
donar resposta a la situació plantejada. Pensam que s'ha de fugir
de finançament d'ONG amb criteris purament clientelars i ha de
venir acompanyat d'un estricte seguiment d'actuacions per part
de l'Administració i d'una avaluació seriosa de resultats
obtinguts.

Per acabar, només em referiré a tres aspectes o, millor
dit, a tres nivells d'intervenció considerats pel Pal nacional
de drogues com a fonamentals, la inserció s'ha d'entendre
només com una fase del procés de tractament, hem de
menester recursos específics que possibilitin l'entrada
efectiva del drogodependent rehabilitat en el món del treball
mitjançant experiències d'ocupació protegida, tallers de
laboroteràpia, adaptació del reglament i dels programes
d'inserció en el salari social, etc., la formació no només
entesa com la necessària actualització dels professionals
dels serveis d'atenció sociosanitària per fer front a un
fenomen extraordinàriament dinàmic i canviant, sinó també
i sobretot la formació d'aquells col•lectius que, per la seva
importància com a elements educatius o mediadors entre els
consumidors, han d'estar permanentment formats, com
poden ser els pares, els sanitaris, la policia, entitats socials,
etc., la coordinació de tots els recursos i professionals de la
xarxa social i sanitària, tant general com específica, per tal
de sumar, i no duplicar, esforços en la lluita contra les
drogodependències. Cap d'aquestes actuacions que ara he
esmentat, inserció, formació, coordinació, es desenvolupen
en el Pla autonòmic de drogues en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, ens demanam com es poden
desenvolupar aquestes actuacions si el Pla autonòmic ara
per ara no existeix. Moltes gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Govern, té la paraula
l'hble. Sr. Conseller de Sanitat, el Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Thomàs, ha dibuixat un panorama amb el qual no podem
coincidir, tot i que d'alguna de les situacions que ha
plantejat volem fer esment, perquè consideram que són
fonamentals i consideram que han de ser tengudes en
compte, encara que no coincidiríem plenament amb el
diagnòstic un poc tremendista, des del nostre punt de vista,
que la Sra. Diputada n'ha fet a aquesta cambra.

La problemàtica de drogues requereix, s'ha de dir, la
col•laboració de totes les administracions i jo, des d'aquesta
tribuna, vull convocar totes les administracions,
ajuntaments, consells insulars, Estat i Comunitat Autònoma,
a una feina de consens institucional que ens permeti abordar
un projecte que vostè reclamava i que té, en aquest moment,
la conselleria en elaboració, que és el Pla estratègic sobre
drogues. Jo li puc anunciar, Sra. Diputada, que durant el
primer semestre d'enguany es publicarà, apareixerà,  es
donarà a conèixer, el Pla estratègic sobre drogues, vehement
reclamat i de l'absència del qual no em puc fer, com vostè
comprendrà perfectament, responsable, però li assegur que
durant aquest semestre es donarà a conèixer el Pla estratègic
sobre drogues, desenvolupament del pla contra drogues, que
plantejarà objectius, medis i assignació institucional; per a
aquest pla estratègic reclam, com he dit abans, la
col•laboració de tots vostès, sense la qual no serà possible.
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Vostè ha plantejat un panorama en el qual pareix que no es
pugui fer... o no s'estigui fent res, ni des del punt de vista de la
prevenció, ni de l'assistència, ni des del que voldrem que
s'inclogui en el Pla estratègic, un test permanent de situació
d'estat de drogues a la nostra comunitat.

Jo crec que a nivell de prevenció algunes coses es fan.
Tenim pendent en aquest moment de signar un conveni amb el
Consell Insular de Mallorca, que creim que serà possible en
molt poc temps; tenim un programa d'intercanvi de xeringues,
no en dispòs en aquest moment de les dades, però és realment
impressionant el nombre d'intercanvis de xeringues que es fa a
la ciutat de Palma amb un conveni que tenim amb Medicos del
Mundo, que demostra, a través d'aquestes dades estadístiques,
la seva importància i el seu efecte. Per tant, jo crec que algunes
coses s'hi fan.

I a nivell d'assistència, vostè sosté que aquesta comunitat
autònoma està molt escorada cap al plantejament del Projecte
Home. Aquest és un punt de vista que obeeix a una realitat
objectiva, certament, però també el convenciment que hi ha a la
conselleria que, com a efecte rehabilitador, s'obtenen uns
resultats certament importants.

Ha tret també el tema de la dispensació de metadona, i jo, en
aquest sentit, li vull dir que, efectivament, s'ha tancat el centre
on es produïa la dispensació i s'obrirà un dia d'aquests un nou
centre molt a prop de l'Hospital Psiquiàtric, allà es farà una
primera passa de dispersió; a partir d'allà es farà una primera
passa de dispersió, i coincidesc amb vostè que s'han de tenir en
compte les farmàcies com un possible punt de dispensació, però
li puc assegurar que aquest no és un tema fàcil, és un tema
complicat, és molt bo de plantejar i molt bo de dir, però després
s'ha de parlar amb les farmàcies, s'ha de plantejar el risc que
això suposa per a les pròpies farmàcies, s'ha de tenir en compte
que això genera una activitat determinada.

Quant al tema de la cooperació de la dispensació de
metadona amb Insalud, no puc compartir el seu punt de vista,
que em pareix que era de prevenció respecte d'aquesta
col•laboració,perquè li he de dir que el que és a la part forana de
Mallorca ja es fa en aquest moment la dispensació de metadona
a través dels centres d'Insalud, amb un compliment dels
objectius estimats.

Jo també, Sra. Thomàs, voldria que hi hagués més doblers
per combatre tot el tema de la droga i per ajudar en la reinserció
i per ajudar en la formació i en la coordinació, com vostè
reclama. Li vull anunciar, perquè vostè em demana l'aportació
exacta al Pla nacional de drogues, que demà passat assistiré a
Madrid a una reunió en el Ministeri de l'Interior on precisament
es discutirà aquest tema d'aportacions als plans regionals de
drogues i una qüestió fonamental, que és la que, per ventura,
permetrà que puguem disposar de més quantitat de doblers per
poder abordar el tema de la inserció, el tema de la formació i el
tema de la coordinació, que és el projecte que els doblers
confiscats a narcotraficants puguin ser distribuïts per comunitats
autònomes per poder dur a terme processos de reinserció,
processos de formació. No voldria deixar de dir, tot i que hi és
el conseller de Treball, que hi ha projectes en aquest moment,
europeus, en marxa, de 150 milions de pessetes, entre el 96 i el
97, els quals maneja la Conselleria de Treball, del programa
Horizont, que es dediquen ocupacionalment a intentar la
reinserció d'aquestes persones que pateixen aquesta addició i
que intenten sortir d'aquest món.

Crec que de qualque manera he donat alguna resposta als
plantejaments que es feien a la interpel•lació,
fonamentalment al compromís públic que adquireix aquest
govern de presentar durant aquest primer semestre el Pla
estratègic sobre drogues, que crec que serà un instrument
que ens permetrà aclarir d'una forma definitiva tot el
funcionament del tema que va lligat al món de les drogues,
i reclamar, com he dit abans, el compromís institucional,
que sé que existeix i que existirà, d'altres institucions que
ens permeti col•laborar en la millora de la situació de
drogodependents. Jo coincidesc amb vostè en algunes coses
que ha dit, moltes de les quals, sense cap dubte, podrien ser
millor, i agaf el compromís, en nom del Govern balear,
d'intentar millorar aquesta situació, però no coincidesc en
algunes apreciacions, com he dit abans, que ha fet vostè, jo
crec que algú programa que ha llançat la Conselleria de
Presidència és positiu, jo crec que s'ha fet una feina
divulgadora, que és positiva, i que arribar amb aquests
missatges al públic i al públic juvenil, els és positiu i genera
un corrent bo, una dinàmica bona, que potser dugui a evitar
caure dins el consum de drogues per part de la joventut. Per
tant, hi coincidiria en la lectura, jo crec que un poquet
negativa, que ha fet vostè en la seva intervenció. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
consum de drogues i la conducta delictiva són probablement
dos dels fenòmens socials que major interès han despertat
entre els investigadors, polítics i mitjans de comunicació al
llarg d'aquests darrers anys. Aquest interès ha vengut
motivat, sobretot, pels elevats costos humans, econòmics,
socials, que representen per a la societat. És important
destacar el notable increment que s'ha produït d'una forma
simultània aquests anys tant en el nombre de consumidors
com de subjectes que realitzen activitats delictives, també
és interessant destacar que l'increment ha afectat sobretot les
joves i adolescents, però la problemàtica de la droga és molt
amplia, és necessària la col•laboració i coordinació a tots els
nivells, estatals, autonòmics, insulars, municipals i socials.
Per a tot això, cal definir competències i aclarir actuacions
a tots els nivells.
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El Pla autonòmic, que encara no s'ha desenvolupat, necessita
per a un desenvolupament com toca d'un pla estratègic, el qual,
com ha dit el conseller, dins aquest primer semestre,
coneixerem, un pla estratègic ben definit que hauria de
contemplar una sèrie de mesures clau per a l'eficàcia del treball
i del tractament de les toxicomanies a la nostra comunitat.
Primerament, hauria de tenir una articulació territorial,
territorialització de les necessitats, recursos i coordinació. En
segon lloc, és necessària una descentralització de recursos i una
garantia del seu finançament. I en tercer lloc, dotació de
personal suficient per dur-lo a terme. Aquestes premisses són
fonamentals a l'hora de dur a terme una política eficaç en aquest
sentit, però sobretot és important definir competències, és
important transferir als consells insulars allò que els toca fer,
així com també als ajuntaments, i convenis que es pugui fer
després.

Jo pens que el problema econòmic és important, però també
és molt important el tema de la definició de competències, que
cada administració sàpiga què ha de fer, on ha de gastar el
temps i els recursos, crec que seria una forma que aquests
recursos vagin destinats en cada moment a qui toca i no
superposar actuacions, com moltes vegades passa.

La política més important, com s'ha dit aquí, és la
preventiva, resulta molt més barata i, a més a més, és efectiva.
Evidentment, no és la més espectacular, però pens que és la més
important. La política preventiva s'hauria de fer a distints
nivells, també jo discrep de qualque manifestació que s'ha fet
aquí. Sobre política preventiva, s'hi ha fet feina, evidentment,
no s'ha feta tota la que s'hauria de fer, sempre se n'hi pot fer
més, però no hem d'oblidar que en aquesta comunitat, sobretot
a Mallorca, s'ha fet una feina interessant en el tema de
prevenció, però s'hauria de fer a tots els nivells una política
preventiva de pares, de mitjans de comunicació, el paper de
l'escola, educació d'adults, una bona política juvenil i una
coordinació pens que també seria interessant amb la Universitat
de les Illes Balears.

La influència de la família en l'adquisició d'hàbits de la
droga és fora de discussió. Evident,ment, no és una causalitat
directa i immediata, s'ha d'entendre inclosa dins el fenomen de
la droga. És ben segur que els hàbits de consum dels pares tenen
la traducció en els fills. Els mitjans de comunicació tenen un
potencial preventiu molt important; des de la perspectiva d'una
correcta informació i des de l'aportació d'elements que formin
criteris a la població; a vegades, s'han tramès informacions allà
on pareixia que el tema de la droga i toxicomania és un
problema principal, però, en aquest moment, les morts
produïdes sobretot al llarg d'aquest primer any, s'han
produïdes..., ho llegia a un mitjà de comunicació, 12 menors de
25 anys a les carreteres, això és molt greu, però, de totes
maneres, aquest problema, la toxicomania, és un drama social
i familiar molt més greu que aquell que es pugui produir..., és
distint, però també s'ha de tenir en compte.

El paper de les escoles també és important, s'ha fet una
feina jo crec que molt interessant, on col•laboren els pares,
les associacions de pares, els professors, hi ha hagut
professionals ben preparats amb programes molt efectius
que han jugat un paper important en aquest sentit. (...)
donam suport a la línia, -torn repetir que mai serà suficient-,
però crec que hi ha una línia oberta en el número de centres
assistencials i de salud que, en aquests moments, estan fent
feina, donant una resposta positiva en aquesta demanda. La
conselleria vol apropar, com també ha dit, els serveis, al
màxim, als ciutadans (...), hi ha una xarxa actual, un
conveni amb Creu Roja, Home Lliure, Puig des Bous, sa
Placeta i altres, i també centres d'atenció primària estan
donant un suport en els tractaments de metadona que també
s'ha de tenir en compte. Però no basta la prevenció a les
escoles, no basta tenir un suport familiar, no basta que els
mitjans de comunicació facin una política d'informació
correcta, és necessari que la societat pugui ofertar una feina,
un habitatge digne, per tal que la nostra joventut, principal
sector de població afectada, tengui unes bones perspectives
de futur. Aquest és el nostre repte, el seu, Sr. Conseller, i de
la resta del Govern. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat, Sra. Thomàs, és que
compartim bastant la visió que vostè ha presentat relativa al
panorama, crec que afegiria panorama desolador, referent a
la matèria de toxicomanies, pensam que és producte d'un
comportament fins ara erràtic del Govern balear. Voldríem
que s'adrecés i que trobassin el camí per solucionar molts
problemes que existeixen. Efectivament, som una de les
poques comunitats autònomes que no tenen aprovat un pla
de drogues. El conseller ara mateix s'ha compromès a
presentar un pla estratègic dins el primer semestre, per tant,
una vegada més, no serem..., crec que hem de donar un
termini al conseller per veure si és cert que es presenta
aquest pla estratègic. De fet, però, som l'única comunitat
autònoma que no disposa de comunitat terapèutica a
disposició del servei de tractament d'ambulatori. La que hi
havia a Eivissa es va tancar, si no ho tenim mal entès, el
desembre passat. 
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Tampoc no disposam de cap servei de desintoxicació de
alcohòlics, dins aquesta línia erràtica hem construït una segona
comunitat terapèutica per al projecte Home a Sencelles, ja
sabem que mai serà utilitzada per aquest fi. En definitiva, creim
que ens costaria molta pena trobar un altre lloc amb tants
programes oberts, tants de programes tancats, sense més capritx
que el responsable de tot. Dins aquests programes oberts i
tancats, la comunitat terapèutica de Menorca, can Gaçà, can Pep
Xico a Eivissa, el programa de toxicòmans residuals de la Creu
Roja, la unitat de desintoxicació d'alcohòlics a l'Hospital de nit,
encara, aquest diumenge passat, la Creu Roja va deixar
d'administrar metadona després d'avisar contínuament a la
conselleria. El conseller ha dit que és imminent l'obertura d'un
altre lloc.

En definitiva, es van canviant els criteris sobre les funcions
del Govern, primer, no ha de gestionar directament el servei,
després canvia d'opinió i decideix que sí, i s'obri i es tanca
consecutivament el programa de reducció de risc. Tenim uns
criteris d'atenció, en el nostre entendre, absolutament
inacceptables. Segons les nostres dades, 285 persones reben
diàriament metadona per part de la conselleria, i 210 d'aquestes
únicament disposen de 3 professionals per a la seva atenció, és
a dir, 210 persones a càrrec d'un metge, un psicòleg i un
treballador social, cosa que fa impossible qualsevol tipus
d'acció terapèutica, sobretot pensant que aquest és el col•lectiu
més desestructurat socialment, amb greus problemes sanitaris,
familiars, psicològics, judicials, etc.

Els joves de la part forana, d'altra banda, que reben
metadona, diàriament s'han de desplaçar a Palma per ser
administrats. Fa anys que el Govern va anunciar que es
dispensaria des dels centres de salut d'Inca i de Manacor, però
encara estam a l'espera. Totes aquestes circumstàncies exigirien,
exigeixen, una resolució definitiva dels problemes més
elementals. Naturalment passa pel pla estratègic, però a l'espera
del pla estratègic hauríem de saber, i no ho sabem, quines
propostes d'actuació té previstes ja la conselleria per resoldre
aquesta permanent sensació de provisionalitat que tenen tots els
serveis i els seus professionals. Els professionals tenen una certa
inquietud que estan permanentment interins dins el seu servei.
No sabem si la conselleria de sanitat ja ha decidit fer gestió
directa dels serveis o si la seva funció quedarà relegada a la de
coordinar i supervisar. No sabem de quin equip humà disposarà
la Conselleria de Sanitat per assumir les seves funcions,
inspeccionar centres, planificar i coordinar recursos. No sabem
quins recursos es pensen impulsar per dur tot aquest tema
endavant, si hi ha prevista la creació d'una comunitat
terapèutica, si estan prevists programes ocupacionals, iniciatives
laborals, pisos de reinserció, programes d'atenció a toxicòmans
malalts de Sida, quan la metadona s'administrarà, no a
farmàcies, -ha sortit ara el tema de les farmàcies-, pot ser que
sigui molt complicat, però per què no en els centres de salut?,
per què no seleccionar alguns centres de salut i dispensar
metadona?, no ho sé, no és la nostra interpel•lació, per tant,
encara que de rebot ho pugui contestar el conseller a través de
la Sra. Thomàs, molts altres casos, el tema dels toxicòmans
malalts mentals, els disminuïts psíquics, l'orientació als
alcohòlics, quina implicació s'està generant a la presó per
coordinar accions de tractament, programes específics per
minvar les drogues de disseny, ja n'ha parlat la Sra. Thomàs,
etc.

En definitiva, és una problemàtica que està a l'aire, no sé
si la feina feta fins ara per un pla estratègic serveix o no,
però, una sensació d'un comportament erràtic, com deia al
principi, d'anar d'una banda a l'altra, sense un rumb molt
determinat, que dóna aquesta sensació de provisionalitat en
tots els serveis que es van creant i tancant un dia rera l'altre.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Damià Pons, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, de la interpel•lació i de les
intervencions que m'han precedit, m'ha quedat una cosa
perfectament clara, no és una novetat, ja ho sabia, però s'ha
confirmat: és la imatge d'un govern, el mateix govern
ideològicament des del 1983, que en matèria d'afrontar la
problemàtica de prevenció i atenció a les drogues o
toxicomanies en general, no ha tengut un rumb perfectament
definit, no ha sabut a quin port volia anar i, per tant, ha
practicat una trajectòria erràtica no perquè hagi trobat
obstacles sinó perquè cada vegada que pujava un capità, o
quasi quasi un grumet, al vaixell, el vaixell anava cap a una
direcció distinta i anaven canviant. Ha estat un pilotatge
sense determinació, sense tenir les coses clares.

M'agrada molt recordar, com s'ha dit d'altres matèries
més espinoses, que allà on es defineix de veres una política
és a l'hora de fer el pressupost. El pressupost, des del 1983
al 1997, Sr. Conseller, en matèria d'afrontar la problemàtica
de prevenció i atenció a les toxicomanies en general, és un
pressupost que, sent benignes, qualificarem de marginal o
irrisori. No s'enganyi, estam a un pressupost d'uns 76.000
milions de pessetes en aquesta comunitat, faci el
percentatge que es destina a afrontar aquesta problemàtica
i vostè mateix, si no hi ha recursos vol dir que, en definitiva,
no hi ha política, i si no hi ha recursos l'única política que es
fa són quatre rodes de premsa davant els mitjans informatius
sense cap adversari que els contradigui, tots ho sabem fer,
venir aquí demanar una compareixença allà on es pot lluir
i, prèviament, donar a la premsa tota la informació a fi que
la roda de premsa ja sigui un pur tràmit parlamentari, venir
amb una interpel•lació i parlar que "bé, no ho hem fet, però
ho farem", això és la tàctica, jo som quasi un professional
d'aquest parlament, hi som des de que es va constituir, i que
m'han d'explicar... Vostè es troba amb el següent: quin
pressupost hi destina realment, quin percentatge ocupa dins
la seva mateixa conselleria?, veurà com és d'irrisori. Ja no
diguem si ho fa dins el pressupost global de la Comunitat
Autònoma.
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Per tant, no hi ha hagut una política seriosa en matèria de les
toxicomanies. No hem vist en matèria de prevenció i atenció a
les toxicomanies aquesta fúria que hi ha hagut en el Govern per
altres temes. Vostè dirà "i a mi què m'explica?", no, a vostè no
li explic res, però als qui ara no hi són, i a algun que ha saltat a
una fila de més enrera, moltes vegades li hem hagut d'explicar.
Si la fúria per urbanitzar Salines, per desqualificar terrenys, per
fer, per muntar, en definitiva, una xarxa que avui està, un dia sí
i l'altre també, en els tribunals, per muntar tota aquesta xarxa
mafiosa, si haguessin dedicat un 10% d'això al tema que ens
ocupa, actualment el tema de la droga dins Mallorca seria,
evidentment, un problema, -sempre ho és-, però tendríem unes
campanyes sòlides de prevenció de la droga, hi hauria una
activitat forta en relació a les famílies i a les escoles i hi hauria
una xarxa de centres estable, interinstitucional, allà on es
donaria el tractament adient. Per què no hi és tot això?, perquè
es va agafar el recurs més fàcil. Què és això?, un problema,
projecte Home (...), com altres matèries, Cáritas, clar, és així,
quan un no vol tenir un problema dins ca seva, cerca algú que
li llevi les busques de davant i li faci.

He de dir una cosa. Els contactes que hem tengut amb vostè
els diputats de l'oposició, però també responsable d'aquesta
matèria a una altra institució que és el Consell de Mallorca, han
estat, i ho vull dir positivament, -m'agrada ser dur quan he de
ser dur i ser positiu quan les coses són positives-, vostè ha
mostrat un talant dialogant, cosa que li agraesc. Només falta una
cosa, que a la seva voluntat i capacitat de diàleg hi posi
pressupost. Vostè em dirà: "al 97 encara no l'hem acabat de fer
nosaltres", d'acord, però, i l'any 98?, quins plans i quin
pressupost? El pla que ens ha anunciat és el pla estratègic. El
pla estratègic hauria de venir el més aviat possible en matèria de
drogues a aquest parlament, no cometi l'error de fer una
planificació al marge de la institució parlamentària, perquè dins
aquesta tramitació d'aquest pla estratègic en matèria d'atenció
a les toxicomanies és allà on s'han de fer les aportacions
solvents de tots els grups polítics. Després podrà dir: "tenc un
pla estratègic consensuat". 

És més, les darreres actuacions, Sr. Conseller, en matèria per
exemple de la metadona, tenen encara un aire de precipitació i
encara no s'ha perdut aquest caràcter erràtic de les actuacions.
Li voldria dir més, seria molt fàcil si, en lloc de tenir una
oposició responsable tengués una oposició demagògica, alçar
fàcilment la barriada, la zona de Palma, allà on vostè pensa dur
la dispensació de metadona. Seria molt fàcil advertir als quatre
comerciants, als quatre veïns, etc., -no ho faríem nosaltres
directament, però ja trobaríem qui ho fes-, això és molt fàcil,
però això no es farà, no es farà perquè, -ara acab, Sr. President-,
entre altres coses, ara li voldria dir a la Sra. Thomàs que a l'hora
de fer la moció hem de recuperar un acord que es va prendre,
com tantes coses, verbalment dins aquest parlament, però que
no s'ha arribat a executar i és molt important. És un acord
interinstitucional que cap força política d'aquest parlament, per
molt bé que venguin, encara (...) com a Fernando VII, no s'ha de
llançar mai, es compromet a no donar suport mai a cap
moviment social regressiu en matèria de les drogues. Vol dir
que si dins la meva barriada, davant ca meva, em posen un
centre de tractament i no em va bé, jo estic compromès
públicament i per escrit, per aquest acord parlamentari, de cap
manera a donar suport a això, amb una advertència: que els
centres o els llocs que es posin convé que tenguin totes les
garanties, tenguin solvència, no es facin de manera precipitada
perquè no ho faran els partits polítics però veïns descontrolats
o indignats poden generar un moviment amb una forta
incidència dins la societat. 

Prengui nota, augmenti pressupost i dugui la nau de l'atenció
a les toxicomanies en el port que altres comunitats
autònomes, per exemple al basca, sense anar més enfora,
que té una problemàtica cent vegades superior a la nostra,
no només pel tema de la violència, prengui nota d'això i crec
que si ho fa així tendrà totalment la col•laboració de totes
les institucions com vostè demana, per part del Grup
Socialista vostè sap que ja la té. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats. La drogaaddicció és un dels problemes
més greus amb els qual s'enfronta la societat. La
importància que té per a la població la problemàtica de la
droga queda reflectida en els diversos estudis sociològics
que es fan regularment a l'Estat, per un 53% de la població
constitueix el més gran motiu de preocupació després de
l'atur. El fenomen de les drogodependències és eminentment
social i afecta sectors diferents com són el sanitari,
l'educatiu, l'econòmic, el jurídic i el penal.

Tot i que a la nostra comunitat autònoma el nombre de
casos és elevat, ni el Govern ni el partit que li dóna suport
fugirien de la responsabilitat que comporta lluitar contra les
drogues encara que el percentatge fos menor. És, per tant,
una feina prioritària del Govern fer disminuir aquesta
problemàtica. Per aquest motiu, el nostre grup va presentar
a la passada legislatura una proposició no de llei instant al
Govern a elaborar un pla regional de toxicomanies, tot i
que, en aquell moment, la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social tenia ja dissenyada una proposta d'elaboració del pla.
Disposar d'un pla autonòmic permetia, en aquells moments,
revisar les actuacions duites a terme des de que es va
aprovar el Pla nacional contra la droga, del qual la
Conselleria de Sanitat és l'executora a la nostra comunitat,
d'altra banda, adequar els objectius als programes i els
recursos a les noves necessitats. Calia també disposar d'un
model vertebral des de l'administració amb els recursos del
Govern de l'Estat, Comunitat Autònoma, consells insulars
i ajuntaments que juntament amb altres entitats creassin una
veritable xarxa de prevenció, atenció i reinserció per
aconseguir efectes multiplicadors.
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Sra. Thomàs, he de dir per part del nostre grup, així com ho
han manifestat altres grups, que no només és responsabilitat de
la Conselleria de Sanitat l'atenció a les drogodependències, és
responsabilitat, -com li he dit-, de l'Estat, per cert, el Govern
socialista va crear el Pla nacional contra les drogues però el va
dotar econòmicament molt poc per a la redistribució a les
comunitats autònomes. També, parla vostè de l'insalud, que
reparteix metadona, i vostè sap perfectament que el govern
socialista tampoc no estava per la feina de fer atenció a les
drogodependències.

Vostès tenen un pacte de progrés i els consells insulars
també tenen competències en l'atenció a les drogues, tot això
coordinat pel Govern, sembla que els consells insulars no hi
tenen cap competència i que els ajuntaments també estan fent
actuacions, així com entitats no governamentals.

Tal com ha exposat el conseller, el Govern va presentar el
Pla autonòmic de drogodependències el febrer de 1995, i els
recordo que aquest pla està elaborat íntegrament per
professionals competents en la matèria, i coordinant totes
aquestes actuacions, tota la xarxa d'atenció a
drogodependències, integrada pels centres d'atenció i
seguiment, les unitats hospitalàries de desintoxicació,
comunitats terapèutiques i els centres autoritzats per a la
prescripció i dispensació de metadona. Li ho torn a repetir, tant
la Conselleria de Sanitat com els consells insulars hi han fet un
gran esforç, vostès saben que l'atenció a les drogodependències
segueix un model biopsicosocial, una part molt important de la
qual està incardinada dins els temes sanitaris, i li torn a repetir
que a l'Insalud hi ha hagut molt poca col•laboració, comença
ara, des que a nivell de govern de l'Estat hi ha el Partit Popular,
tot i que són molt refractaris encara, s'està aconseguint que la
dispensació de la metadona, com ha dit molt bé l'Hble. Sr.
Conseller de Sanitat es faci a través d'Insalud, en part.

En rehabilitació i inserció sociolaboral, també s'hi fa un gran
esforç per part de la nostra comunitat autònoma. Vostès saben
que la nostra comunitat autònoma té un pes molt important
quant al que és el Fons social europeu, hi ha programes dins
Integra d'ocupació que dediquen 150 milions de pessetes a la
nostra comunitat per a la reinserció sociolaboral, i també, com
ha anunciat el conseller, hi haurà un pla estratègic que acabarà
de definir els objectius, dotació i assignació institucional i, com
aquí s'ha dit molt bé, també cal recordar que el tema de les
drogodependències, com passa a qualsevol sector, té un efecte
dinàmic; en aquest sentit, no hem d'oblidar que el passat mes de
gener el Consell de Ministres va aprovar un paquet de mesures
per a la lluita contra les drogues, no tan sols de lluita contra
l'oferta i el narcotràfic, sinó que les mesures adoptades són de
caràcter preventiu, assistencial i de reinserció social.

Per acabar, els diré que en la prevenció. ja s'ha dit per part
d'un altre grup, s'ha fet una gran feina a la nostra comunitat
autònoma per part justament dels consells insulars, ho
voldria repetir, a l'àmbit escolar, on és importantíssima la
prevenció amb programes específics i inespecífics, i en
col•laboració amb diferents administracions, com el
Ministeri d'Educació i Ciència, i com dic, hi ha tot un
programa de prevenció amb vista a la joventut per part de la
Conselleria de Presidència a través de la seva Direcció
General de Joventut i Família. En aquest cas, l'hi donaríem
la raó, som molt conscients que hi queda molt a fer, no
solament a la comunitat autònoma, sinó arreu de tot l'Estat
espanyol...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

...i que a part d'aquesta consciència que queda una gran
tasca encara per fer i per aconseguir, el nostre grup continua
donant tot el suport al Govern per tal que continuï amb
aquesta política, coordinada des de la Conselleria de Sanitat
i Consum. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. És evident, Sr. Conseller, que no podem coincidir
mai amb el diagnòstic de la situació, atès que la motivació,
l'argumentació, de la nostra interpel•lació anava en el sentit
de la preocupació que manifestam per la mancança de
planificació i polítiques de prevenció adequades. Vostè ho
veu des de l'altre punt de vista, ho considera suficient, em
reconeix que sempre és necessari fer-n'hi més, però,
evidentment, no podem coincidir amb el diagnòstic. Jo no
crec que el nostre sigui excessivament pessimista, jo pens
que senzillament és un diagnòstic realista, d'allò que vivim
en aquesta societat nostra, s'ha mostrat en moltes altres
ocasions que tampoc no coincidim amb el diagnòstic o amb
la possibilitat de posar-hi remei, quan en el debat de
pressuposts del propassat desembre, nosaltres hi presentam
esmenes concretes per destinar més doblers al Pla regional
de drogues, a aspectes de prevenció, etc., les quals són
sistemàticament rebutjades per part del seu grup
parlamentari. Per tant, és evident que no podem coincidir
amb el diagnòstic.
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D'allò que sí estic satisfeta o allò que m'ha satisfet de la seva
resposta és quan parla que el Pla estratègic es presentarà en el
primer semestre d'enguany; satisfacció, però sense deixar de
recordar-li que, segons el Pla autonòmic del 94, s'havia de
presentar el 95, per tant, benvinguda l'arribada, el veurem,
aquest pla estratègic, supòs, però amb dos anys de retard.

Per altra banda, ha parlat una mica de les línies generals
d'aquest pla estratègic. Jo hi voldria afegir que dins el Pla
estratègic, per favor, hi temporalitzin les actuacions derivades
dels objectius a dur a terme, les "calendaritzin", per tant, i
sobretot, detallin amb pressupostos, amb recursos econòmics,
les inversions a fer; no val un altre pla estratègic de grans
objectius generals sense cap "calendarització", sense cap
pressupost acompanayant, per tant, una declaració de bones
intencions amb un diagnòstic discutible, com segurament serà.

Jo he tret el tema de la dispensació de metadona i del
problema de les apotecaries perquè ha estat un tema que
reiteradament ha sortit en la premsa. Nosaltres sabem que hi ha
tot un col•lectiu d'apotecaris, se'n parla fins de 30, disposats a
la col•laboració amb la conselleria, els han demanat estudis, els
han demanat quantitats de feines i el silenci ha estat la resposta.
Finalment, de bones intencions està carregat el món, però les
realitats i concrecions d'aquestes bones intencions fan que
pensem, com hem dit, en un diagnòstic bastant negatiu.

És clar, el mateix tema de les campanyes de prevenció. Per
a vostè, una campanya de prevenció cap als escolars, que
significa cartells i lemes atraients és suficient; per a nosaltres,
és una campanya publicitària, que és important per als mitjans
de comunicació, però que si no va acompanyada de totes les
mesures que hem dit abans, no serveix per a gaire cosa. El
mateix lema "A tota pastilla"... Hem tengut notícies que hi ha
adolescents que l'han agafat en el sentit contrari: "sí, senyor, jo
vaig a tota pastilla". Quan la Sra. Vidal diu que hi ha hagut
accidents de trànsit darrerament prou seriosos en tema de joves,
no és que no tengui res a veure una cosa amb l'altra, l'augment
dels accidents de trànsit en joves sí que té a veure amb tot això
de què parlam, perquè parlam de l'ús abusiu d'un tipus de droga
legal, com és l'alcohol, del tipus de necessitat creada en els
joves d'un tipus d'oci lligat al consum d'alcohol i, per tant, a una
sèrie de derivacions, com pugui ser la velocitat, l'excés de
velocitat, etc.

Finalment, hi presentarem unes mocions, evidentment,
demanarem que es concreti aquesta bona voluntat del conseller
amb augment del pressupost. Estam satisfets que hi hagi aquesta
bona voluntat i que es pugui aprovar la moció que presentem,
i senzillament, veníem a parlar de la política del Govern balear,
no veníem a parlar de la política global de drogodependències,
ho dic per la Sra. Alberola, jo no he volgut mencionar els
consells insulars a posta, perquè pens que és una altra
administració. Benvinguda també l'actitud del conseller respecte
dels acords interinstitucionals i de la coordinació dels esforços
entre les distintes institucions. Ara, ho veurem en el debat
posterior de la moció, demanam major concreció sobre tot això
que signifiquen bones intencions per part del conseller. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquesta
interpel•lació, té la paraula el conseller de Sanitat, el Sr.
Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Thomàs, efectivament, és
difícil que puguem coincidir amb el diagnòstic de la situació
del tema de les drogodependències a la Comunitat
Autònoma de Balears. Voldria reiterar el meu compromís de
la presentació d'un pla estratègic de drogues i vull aclarir el
dubte que es pugui haver suscitat en alguna de les
intervencions que òbviament aquesta presentació es farà
davant aquest parlament, perquè és obvi que si es reclama
un compromís institucional o si aquest conseller demana un
compromís institucional de tots vostès i de les institucions
que representen i de la mateixa institució parlamentària que
representen, és evident que no presentaré un projecte
d'amagat de tots vostès, seria un contrasentit, per tant vull
deixar ben aclarit aquest dubte. I evidentment aquest pla
estratègic de drogues temporalitzarà els objectius i detallarà
el pressupost dins la mesura de les possibilitats existents, i
ja li he dit abans, però li vull reiterar que tenc gran
esperança en aquesta iniciativa que es posa en marxa de
poder repartir, valgui l'expressió, entre les diverses
comunitats autònomes, els fons confiscats als
narcotraficants, perquè són fons grossos, i crec que hi haurà
una reunió, com ja he dit, molt pròxima on aquest tema es
debatrà i es plantejarà, i crec que la Comunitat Autònoma de
Balears ha de fer valer la seva veu per aconseguir alguna
aportació que ens permeti finançar, si més no, aquest pla
estratègic.

Jo, tornant a alguns dels punts que vostè ha tocat, li he
de dir que efectivament s'ha parlat amb les farmàcies, jo no
he dit que no s'hgi hagi parlat, i molt que s'hi ha parlat, però
alguns problemes de costos, per ventura ens separen per
poder arribar a un acord, crec que s'han de dir les coses com
són i no de qualsevol manera, en aquests moments tenim
enfocat el problema cap al tema Insalud, que a la part
forana, i aprofit per dir-ho, sí que ja funciona la dispensació
de metadona a l'Insalud, per suposat que sí, per suposat que
els ciutadans que consumeixen metadona no han de baixar
de la part forana, tenen la seva assistència dins Mallorca, a
la seva comarca, a través de l'Insalud.

Lament que no li agradi algun dels lemes dels quals no
som autors, ni tan sols la meva conselleria o la conselleria
que jo presidesc, però dubt moltíssim que la gent hagi
interpretat de la manera que vostè ha dit, i que a toda pastilla
significava que la gent havia de consumir més drogues de
disseny o que havia d'anar més aviat o que havia de viure a
un ritme que pot ser dolent per a la salut, jo no crec que hi
hagi hagut aquesta interpretació, almanco desconec que
s'hagi produït.
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En definitiva, veig que tots els que han intervengut o la
majoria d'ells han dissenyat un panorama que no coincideix
amb el que aquest conseller planteja, amb el que la Conselleria
vol dissenyar a través del pla estratègic, i només em resta, Sr.
President, per acabar expressar la meva esperança que a través
del temps i en un futur pròxim, puguem modificar el punt de
vista dels senyors diputats i puguin comprendre que es fa un
gran esforç amb el tema de drogodependències i que s'intenten
trobar-hi solucions, però, insistesc, és un tema molt complex,
que no només afecta la Conselleria de Sanitat i Consum, és un
tema que ens afectat tots, els pares, l'escola, els senyors
diputats, les institucions que dirigeixen, els ajuntaments i, per
tant, és un tema en el qual tots ens hi hem d'involucar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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