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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comença aquesta
sessió plenària segons l'ordre del dia establert.

I.1) Pregunta RGE núm. 776/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla produir.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes.
La primera, ajornada, la formula la diputada Carme Garcia, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla produir. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Tenim un nou pla, jo diria "del
Govern". Volem demanar quins estudis i diagnòstics de la
situació actual i quin equip ha elaborat el Pla produir, pro
indústria, pro comerç, pro oci, pro transport, pro Raiguer i
pro Menorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. El Pla produir ha estat redactat pels
tècnics de la conselleria, s'ha elaborat sobre una base d'elements
de diagnòstic que, segons el meu parer, són bàsics per tractar
d'ajustar, amb la major exactitud possible, les mesures dels
diferents programes d'ajuda de (...) reals dels sectors productius
(...) que ha esmentat. Pensi que realment, una vegada acabat el
Pla de modernització de comerç, va acabar l'any 96, també va
acabar el Pla de reindustrialització, el que el Govern va
considerar oportú era, una vegada unificades les dues
conselleries, la de Comerç i Indústria i la d'Agricultura i Pesca,
perquè regien els sectors productius, que els plans tenguin una
base, el Pla produir, i després dirigir cap a cadascun dels sectors
afectats. Així tenim el Pla Pro indústria, el Prooci o el
Procomerç, etc.

En el cas del pro indústria, hem pres com a referència tres
factors. El primer és l'experiència de l'anterior Pla de
reindustrialització, el segon és una enquesta elaborada entre els
professionals industrials beneficiats per les ajudes de l'antic
PRIP i, finalment, consider que és el més important, és el
contacte directa amb els agents socials i econòmics.

Pel que fa a l'elaboració del pro comerç, ha estat molt
similar, ja que també, en aquest cas, s'han pres com a elements
de referència l'experiència del Pla suport a la modernització del
comerç, així com l'enquesta elaborada entre el comerciant i el
contacte, crec que essencial, entre els agents socials i econòmics
afectats. També s'han tengut en compte les directrius del Pla
marc de comerç, el pla estatal, i les contingudes en el Llibre
verd de comerç aprovat per la Comissió de les comunitats
europees, novembre del 96. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol fer ús de la paraula? Té
vostè l'ús de la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Com el conseller ha dit, han acabat el
Pla de suport a la modernització del comerç, en vigor l'any
passat, i ha acabat el Pla de reindustrialització en vigor fins
l'any passat. Tots dos es van fer amb alguns estudis, tots dos es
van dissenyar amb alguns estudis, hi ha una diagnosi del
comerç, hi ha un llibre blanc de la indústria balear, en funció
d'això es van dissenyar uns plans que han funcionat quatre anys.

El que jo demanava és quines diagnosis, quins estudis han
fet per arribar a la conclusió de fer tot aquest disseny de tots
aquests noms pro, pro, pro, pro, pro... Vostè parla que a
Indústria tenen una enquesta amb els industrials, que segons ens
van dir era de 200 enquestes, 300 enquestes, sobre els qui
havien rebut ajudes. Això és perfecte per arribar a la conclusió
que les ajudes es tramitaven molt malament, arribaven molt tard
i que s'han de posar les mesures perquè sigui més fàcil poder
tramitar-les.

Vostès han fet un decret, però jo insistesc en el fet que
no tenen plans, no els tenen, no els tenen perquè no saben
quina és la situació actual, no saben cap on han d'anar. Per
què?, per què tenen a Menorca i ens venen uns descomptes,
unes majors ajudes a fons perduts quant a tipus d'interès per
a la indústria i per al comerç i després van a Eivissa i,
també, venen més ajudes quant a la modernització de
l'oferta complementària. Si en el primer cas d'açò es diu
Promenorca, en el cas del Raiguer, es diu Proraiguer, per
què el d'Eivissa no es diu Proeivissa? He d'entendre, jo, que
es diu Prooci? Jo l'hi explicaré i l'hi diré ben clar, és pur
màrqueting, vostès han fet pur màrqueting, i ara han
començat a tramitar un decret, que ha sortit ja publicat, que
servirà per tramitar totes les ajudes de forma unitària, però
vostès no tenen disseny del que es necessita en política
industrial, en política comercial, i en política agrícola,
encara menys, perquè ni està escrit.

Per tant, jo volia posar de manifest damunt la taula que
un cop més el disseny d'una campanya enorme no té el que
ha de tenir un pla, que és un diagnòstic i uns objectius cap
als quals volem anar, i vostè no me'ls ha explicat. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo hauré de començar a contestar
a la Sra. Diputada amb un acudit eivissenc, i és que vostè,
amb els seus comptes, fa els dels altres. Possiblement, el seu
grup, i entenc que alguna experiència d'alguns plans que he
pogut discutir, i ara crec que no és el moment de treure-ho,
però li podria parlar, per exemple, del de salvament,
consistia en una revista. Aquí, evidentment, vostè ha dit que
hi ha un decret. Sí, sí, dic a una revista, el Pla de salvament
marítim era una revista.

El pla de produir té un decret, efectivament, és el bàsic,
per cert, a la reunió que vàrem tenir a Menorca, a la qual va
assistir vostè, del Consell econòmic i social, no va ser gens
criticat, vull dir que tothom va trobar bé que s'unificàs tota
la normativa, que es traguessin uns criteris bàsics i que anàs
per un camí. Hi ha sis ordres que desenvolupen aquest
decret i que creen o que mantenen i desenvolupen i regulen
les ajudes directes que han de rebre les persones que s'han
de beneficiar d'aquestos plans. I em consta que han set
remesos, almanco als portaveus sectorials d'aquesta casa.
Per tant, en té coneixement, no ho oculti, que hi ha molta
més normativa. És a dir, darrera aquest pla, no només és un
pur pla de màrqueting, sinó que hi ha un cos normatiu que
reflecteix la voluntat del Govern de tirar en davant o de
millorar l'estructures productiva de Balears. I ressalta només
el tema d'enquestes, jo li he dit que hem tengut molt en
compte els suggeriments dels agents socials, i torn a referir-
me al concert econòmic i social o a..., no me'n record ara del
nom, que el tenim a Menorca, al qual vostè assistia, i
evidentment no tenia aquesta postura. Moltes de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

He de recordar als diputats i membres del govern que
concretin tant la pregunta com la resposta, ja que essent la
primera, ens hem extralimitat molt de temps.

I.2) Pregunta RGE núm. 1624/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desviament del torrent de sa Cabana.

Passam a la segona pregunta, que formula la diputada Sra.
Mercè Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desviament del torrent de sa Cabana. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, executarà la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
durant 1997 el projecte de desviament del torrent de Sa Cabana
de Manacor? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Medi
Ambient, té vostè la paraula

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, Sra. Diputada. La Conselleria de Medi
Ambient no executarà el desviament, l'executa el Govern
central via conveni formalitzat l'any 94. En aquests dies, el
Govern central és a punt d'aprovar una regulació que possibilita
els contractes denominats de pagament diferit, cosa que pot
significar crear un espai financer dins el pressupost de despesa
del Govern central per poder llançar obres que avui en dia tenen
un cert retard. No obstant això, el Govern balear, amb recursos
propis, ha gastat dins Manacor, dins el torrent actual, una xifra
aproximada de 160 milions de pessetes des de l'any 91. En
aquest moment, tenim en previsió unes partides de despesa,
l'any 97-98, que pugen a 64 milions de pessetes. tots voldríem
que el més aviat possible es fes realitat aqueixa obra; no obstant
això, hi ha problemes pressupostaris que avui en dia el Govern
central vol resoldre creant una nova fórmula de contractació.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en realitat el que
ens preocupa o el que em preocupa és aquesta cronologia de
fets difícils d'entendre pels ciutadans. després de la
torrentada del 89, anys per cercar-hi solucions, ans per
decidir la millor alternativa, anys per concretar el projecte,
ja som al 94 i 95, sabem d'aquest conveni amb Madrid,
d'aprovació de 3.000 milions de pessetes, i en el passat any,
1996, es declara que sí que es començarà el mateix any,
l'octubre, després, la directora de Règim Hidràulic visita
Manacor i declara obra prioritària el desviament del torrent,
amb un pressupost actualitzat d'uns 800 milions de pessetes,
torna un altre anunci de desviament en el primer trimestre
del 97 i al començament d'any tenim, el febrer del 97, amb
paraules d'indignació, la possibilitat de manca de partida
pressupostària. Dins aquesta cronologia d'un desviament
anunciat, tenim aquesta darrera, la que vostè ens ha dit de
març del 97, però encara ens queda l'interrogant sobre quina
és la solució i què es farà realment en el desviament del
torrent de Manacor aquest any 97. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Vol fer ús de la paraula, Sr. Reus?
Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sra. Diputada, he de dir que estic d'acord
amb vostè sobre moltes coses. Aqueixa obra, per a mi, és
prioritària per complet. si hi ha un tema que, davant Madrid,
avui en dia empenyent és aqueixa qüestió, juntament amb
una planta dessaladora a la badia de Palma. Se'ns diu que hi
ha un problema financer molt greu heretat; sens d'u que hi
ha una solució a la vista; hi ha un compromís formal amb
aquesta conselleria per llançar aqueixa obra enguany; no
obstant això, cregui que jo també hi estic preocupat, és per
a mi un problema candent i hi farem el màxim possible.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus.
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I.3) Pregunta RGE núm. 1632/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seu del Centre Balear de Cuba.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.Joan
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seu del Centre Balear de Cuba. Té vostè la paraula,
Sr. triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Presidència, en un
viatge un poc misteriós o almanco molt discret, molta reserva
i com a clandestí, i sense cap comunicat ni cap crònica ni cap
imatge, vostè va ser el mes de febrer a l'Havana per negociar
qüestions relatives a la seu del Centre Balear de Cuba, i jo li
voldria demanar quins compromisos ha adquirit el Govern
balear i quins compromisos el govern de la República de Cuba,
relació amb aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per part del govern, té la paraula l'hble.
Sra. Consellera de Presidència, la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Ni clandestí ni secret ni misteriós.
Aquesta consellera acompanyava el president a un viatge que es
feia a les illes de Santo Domingo i de Puerto Rico, i va pensar
partir un dia abans. Vaig estar exactament a Cuba de les 17
hores d'un dimecres fins a les 8 hores de l'endemà, no arribava
a 24 hores. Per què aquest viatge? Va ser perquè anteriorment
havia tengut negociacions, el Govern, amb el Casal Balear de
Cuba en relació que havia estat una petició històrica, ja des de
la competència que jo tenia com a vicepresidenta, que el govern
de Cuba cedís al Casa Balear d'allà un casal, aquest casal li va
ser cedit el mes de novembre o de desembre, i tenia pendent una
visita, que no tenia per què durar més de quatre o cinc hores, per
veure de quina manera, des de les competències pròpies de la
Conselleria de Presidència ens podia ajudar a aquests balears
que estan allà, una vegada cedit el casal, de quina manera
podíem ajudar aquest casal i que les obres de reforma fossin una
realitat. En aquest sentit, vaig passar aquestes deu hores a Cub
a acompanyada del meu director general i del cap d'arquitectura
de la Comunitat, jo només hi vaig estar un horabaixa, però hi
vaig deixar el cap d'arquitectura i el director durant dos dies
perquè fessin una valoració del que valdrien les obres de
reforma, i a partir d'aquí escometre una reunió entre
representants dels consells insulars, representants de Govern i
representants del casal per poder prendre un compromís entre
totes les institucions per a les obres de rehabilitació d'aquest
casal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr. Triay?
Té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no hi ha dubte
que resulta sorprenent l'opacitat i la falta d'informació i de
transparència de la seva estada a Cuba respecte de la
generosa cobertura informativa, de luxe, en podríem dir, que
ha tengut simultàniament el periple presidencial per Carib,
sembla que hi hagi qualque cosa de prohibit en el que vostè
ha anat a tractar allà, i això sorprèn especialment quan
sabem que hi havia compromisos verbals per part de
l'expresident, el Sr. Soler, perquè, quan va ser a la perla del
Caribe amb motiu de Nadal i cap d'any de 1995, va donar
certa paraula que contribuiria, el Govern balear, a la
rehabilitació d'aquesta nova seu del Centre Balear de Cuba,
si el govern cubà accedia a posar un edifici a disposició.

Jo no sé si vostè ha tengut qualque directriu del Ministeri
d'Assumptes Exteriors quant a viatjar silenciosament a la
més espanyola de les repúbliques iberoamericanes, però, en
qualsevol cas, jo sí que voldria saber amb més detall, perquè
no ens n'ha donat, amb qui es va entrevistar, a quines
conclusions van arribar, quin tipus de document han subscrit
o pensen subscriure, per tenir-ne una informació completa,
atès que sembla que aquesta és matèria reservada pel
Govern balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per tancar aquesta qüestió, té la
paraula la Sra. Estaràs.

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

Miri, Sr. Triay, vostè veu bubotes allà on no n'hi ha.
Aquesta no era una notícia, perquè des de l'any 93 ens
pegam amb aquest tema, no era una notícia, aquest tema de
Cuba; fa més de quatre anys que estam fent feina en aquest
tema de Cuba. Per tant, no era una notícia anar-hi a veure
com podien ajudar el casal. Sí era una notícia quan ho va dir
una altra institució que no s'hi va passejar mai oficialment.
Per tant, no era una notícia. Enteníem que no era més que
una reunió de feina, una de tantes, i sí que serà una notícia
el dia que inaugurem definitivament aquest casal, un cop
que les institucions s'hagin posat d'acord. 
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Hi vaig tenir una reunió amb tots els membres de la junta
directiva del casal i el cap d'arquitectura de la comunitat, amb
un equip d'arquitectes de l'Havana. Del casal balear, vàrem fer
una valoració del preu de les obres, en tenim aquestes
valoracions, i una vegada fetes aquestes reunions, vàrem
acordar amb la junta directiva que miraríem com el Govern
podria, una vegada també fet l'oferiment als consells insulars,
repartir-nos aquestes obres de rehabilitació.

Convocaré els representants dels consells insulars en breu a
una reunió per veure de quina manera podem afrontar aquestes
obres de reforma.

Després, en el mateix moment, vàrem tenir una sèrie de
reunions amb distints empresaris balears establerts allà, els
quals varen manifestar també la seva intenció d'aportar-hi
qualque cosa, serà un tema que haurem d'estudiar, i amb el
govern cubà no vaig parlar, en cap cas, d'aquest tema, sinó que
vaig tenir una reunió amb el vicepresident, el Sr. Hernández,
que té unes visites de cortesia amb tots aquells representants
autonòmics que visiten Cuba, i el Sr. Abel Matutes, per
descomptat, tenia coneixença d'aquest viatge, que no era més
que un viatge de feina, d'aquests que tantes vegades fem des de
la Direcció General d'Exteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estarás.

I.4) Pregunta RGE núm. 1465/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a motius institucionals per realitzar la campanya
publicitària Produir.

Passam a la següent pregunta, que formula l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a motius institucionals per realitzar la
campanya publicitària Produir. Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Només per emmarcar aquesta
pregunta, va ser realitzada per ser contestada fa quinze dies, el
Sr. Conseller no hi era present i va passar a aquest plenari. Per
tant, li demano, emmarcat en aquests quinze dies, quins són els
motius institucionals que han dut el Govern de la Comunitat
Autònoma a realitzar la campanya publicitària Produir?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garcia i Querol. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller d'Indústria.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la publicitat de les
mesures d'ajuda a través dels mitjans de comunicació és,
sens dubte, un instrument molt eficaç perquè tots els
possibles interessats coneguin l'existència d'aquest pla i, per
tant, puguin accedir a les ajudes que el Govern balear
preveu per desenvolupar sectors econòmics de les nostres
illes. Aquestes accions publicitàries, a més, estan
complementades per una sèrie de reunions que estan
mantenint, per interès dels propis municipis, la majoria dels
ajuntaments han cridat a la conselleria perquè l'equip
directiu, els directors generals i els tècnics de a conselleria
vagin als ajuntaments, als municipis,i també per informar
precisament d'aquestos plans, i tot això, per què? Perquè una
de les conclusions a què s'arriba a través d'aquestes
enquestes, fins i tot dels contactes que hem tengut amb els
sectors econòmics i socials és que el coneixement de les
ajudes que fins ara havia prestat el Govern, em referesc als
antics plans, podien ser millorables, deien que eren bones
però que necessitaven de molta més publicitat perquè la
gent les conegués més bé, i aquest ha set el motiu essencial
que ens ha fet fer un esforç, perquè realment és un esforç
important, però és precisament perquè tothom pugui
conèixer l'existència d'aquestes ajudes i que tothom, en
condicions d'igualtat, pugui accedir-hi. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr., Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Diputada? Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Vostè ens ha dit per poder accedir
a les ajudes, idò, vostès han estat quinze dies treient un
anunci al diari que no deia ni on es podien demanar aquestes
ajudes ni quin tipus d'ajudes eren, ni quins sectors hi podien
accedir, ni per quines coses les havien de demanar. Aquí
l'únic que posa ben clar és Govern balear i Produir, jo no sé
quin és el missatge subliminal, perquè, de publicitat,
n'entenc molt poc, però em sembla que és ben clar que el
que no surt en aquesta propaganda és precisament ajudar a
demanar..., a fer publicitat de ls ajudes que s'han de donar
a qui hi pugui estar interessat. Suposo que algú de la
conselleria se'n va adonar, es va adonar que aquí no es deia
absolutament res, i suposo que varen rebre moltes trucades,
perquè, uns quants dies després, a l'anunci, molt subliminal
també, s'hi posa una estrelleta que diu l'agricultura, no,
l'agricultura a partir d'abril, perdoni, perquè en tenc més,
l'agricultura, no, l'agricultura a partir d'abril perquè en el
primer s'interpretava que fins i tot podien demanar ajudes
d'agricultura, i vostès no tenien ni escrit el pla, com s'ha
demostrat que no el tenen escrit, el Pla Produir serà un
acrònim, com el Pla Mestral, resposta de la conselleria. Ni
el tenien escrit ni tan sols tenien les ajudes redactades, algú
se'n va adonar. Ara ja comencen a donar un poc més
d'informació, per això, li he dit que fa quinze dies que jo li
vaig demanar això, però, mentrestant, vostès han estat
quinze dies fent una campanya publicitària exclusivament
de Govern balear-Produir; si el Govern balear vol produir el
que ha de fer és treballar un poc més i redactar els plans que
després li serveixen per fer campanyes publicitàries, i
redactar un pla és molt més que redactar només el marc
normatiu, el marc normatiu és la conseqüència de la
redacció d'un pla. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

He de dar la raó a la Sra. Diputada en una cosa, i és que no
entén res de publicitat. Miri, evidentment, aquesta campanya
s'ha fet amb un disseny d'una empresa que ha anat intentant
crear aquesta idea. Efectivament, el principi, i creguin que
estava dissenyat bastant abans, com vostè pot..., bé, tal vegada
no ho entén perquè com que ha dit que no entén de publicitat,
això li costarà d'entendre, però la primera passa que es va dar
era, primerament, que es conegués l'existència d'aquest pla, amb
les línies que hi havia, i vostè assistia, per exemple, a Menorca,
com hem fet a altres llocs, dient que Agricultura fins al mes
d'abril no tendria acabat el pla referent a l'agricultura, que es
farà públic i que tendrà també una campanya publicitària, com
correspon al nostre sector primari. Després s'ha anat ampliant
aquesta informació i, com és evident, si allà baix hi ha la
conselleria o l'emblema de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria, i consider que la gent..., és a dir, és un (...) que tal
vegada pot fer vostè, que la gent desconegui on han d'anar, el
que és important és que coneguin bé les ajudes que poden
arribar a tenir, i també pens que pot entendre molt bé que els
diaris no estan per publicar el Butlletí Oficial, allí, les ajudes
concretes que puguin  tenir, bastarà..., és a dir, no ens bastaria
un diari sencer per publicar totes i cada una de les línies
d'ajudes i totes i cada una de les ajudes que hi ha dins aquestes
línies, amb les especificitats i amb el que pugi afectar a
cadascú; per això, a les delegacions comarcals de Mallorca, de
Menorca o d'Eivissa i Formentera, hi tendran complida
informació. Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 1364/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a mesures de control per tal d'impedir l'entrada
de porcs procedents de països en els quals s'ha detectat pesta
porquina.

Passam a la següent pregunta, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a mesures de control per tal
d'impedir l'entrada de porcs procedents de països en els quals
s'ha detectat pesta porcina. Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Comerç i Indústria, la notícia que va
sortir a diferents mitjans de comunicació en el sentit que
s'havia detectat un focus de pesta porquina a Europa va
alarmar el sector primari a les Illes Balears perquè aquí
també n'hem estat ferits, de diferents malalties i problemes
que afectaven sanitàriament el bestiar, la ramaderia de les
Illes. Com que a gat escaldat, aigua tèbia li basta, ens
interessaria conèixer quines mesures de control s'han pres
per tal d'impedir l'entrada de porcs provinents d'aquestes
zones on s'han detectat aquests focus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula, en representació del
Govern, l'hble. Sr. Conseller Josep Joan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Les mesures, com ja sabrà Sr.
Diputat, de control vénen marcades pel Reial Decret
1316/92, d'11 de desembre, que regula els intercanvis
intracomunitaris d'animals abans de la seva sortida. De tota
manera, quan va sortir la notícia d'aqueses infeccions tant a
Alemanya com a Holanda, la conselleria tenia previst treure
un decret que privàs l'entrada d'aquestos animals en la
Comunitat, però el Govern, a través del Ministeri
d'Agricultura, va dictar una ordre dia 26 de febrer
d'enguany, per la qual es priva prudencialment l'entrada
d'animals a Espanya. De tota manera, i per una altra banda,
a la conselleria, (...) un decret de la Comunitat Autònoma
49/1996, controla tota les entrades d'animals vius a la
Comunitat Autònoma, i puc dir-li que en els sis darrers
mesos no ens consta que hi hagi entrat cap animal, cap porc,
en concret, viu, provinent de la Comunitat Econòmica
Europea.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc al Sr. Conseller la resposta
que ens ha donat. Nosaltres l'instam  que extremi les mesures de
control des de la Comunitat Autònoma i que desconfiï que les
mesures que es prenen..., mantengui sempre un punt de
desconfiança respecte de les mesures que es prenen. A la nostra
comunitat hem estat ferits moltes vegades per malalties, per
problemes que afecten el ramat, les quals ens semblava
impensable que poguessin arribar a les nostres illes. Jo record
que, quan es parlava de la varroasi de les abelles, dèiem que les
Illes Balears en serà una zona exempta sempre, hi va entrar la
varroasi; quan es parlava de la leucosi, que estava introduïda a
les principals vaqueries d'Europa, dèiem que les Illes podrem
vendre genètica i direm que aquí aquesta malaltia, la leucosi,
que és terrible, no hi haurà entrat. Diferents malalties d'aquestes
ens han afectat negativament i ha estat molt costós per als
ramaders i també per a l'Administració poder-les eradicar i ha
costat, fins i tot, molts doblers públics. Per tant, l'instam que
sigui molt rigorós i que extremi les mesures de prudència.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Evidentment, Sr. Diputat. Les mesures s'han d'extremar
sempre, i no ens podem fiar de res, ni tan sols del que nosaltres
regulam; hem d'estar sempre a l'aguat del que ens pugui venir,
perquè aquí estam parlant ja no només de la salut dels animals,
sinó de la dels propis ciutadans de les Illes Balears. En aquest
sentit, i ja li ho vull ampliar, que a part de totes les mesures que
es mantenen fins ara, tenim un projecte que inclourem dins el
Proagricultura, que és un control estricte de porcs, en
col•laboració amb la Conselleria de Sanitat i Consum i de
l'Autoritat Portuària i del Govern central, per, si és possible,
millorar encara tota l'entrada ja no només d'animals vius, sinó
de carn, de producte fitosanitaris, de plantes, de llavors, de
qualsevol cosa que ens pugui afectar. Amb això, jo crec que
encara millorarem, si és possible, la vigilància que s'hi duu a
terme fins ara. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1556/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a indemnitzacions del túnel
de Sóller.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a indemnitzacions del túnel de Sóller. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és notori,
l'adjudicació i les pròrrogues subsegüents de les obres del
túnel de Sóller han estat objecte de denúncia judicial per
part d'Esquerra Unida per presumptes delictes de
prevaricació continuada i suborn, però al marge de les
responsabilitats penals que es puguin derivar d'aquesta
qüestió per a tota una sèrie de persones, sembla
perfectament possible, si més no, probable, que se'n derivin
altres temes, com siguin possibles indemnitzacions a d'altres
empreses que varen concursar en aquesta adjudicació i fins
i tot la pròrroga de la concessió, en funció dels retards que
es varen produir en aquesta obra i dels sobrecostos que això
ha representat. En  definitiva, per tant, i al marge, hi
insistesc, de les responsabilitats penals, poden derivar-se,
d'aquesta mala gestió de l'expedient d'aquesta obra tan
important a la nostra comunitat autònoma, perjudicis
econòmics concrets, tant per a la Comunitat Autònoma com
per al conjunt dels ciutadans de l'illa de Mallorca, i en
aquest sentit, la pregunta és si el Govern té pensat assumir
responsabilitats polítiques derivades d'aquests perjudicis.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El diputat fa referència a una
hipòtesi o a un fet que no s'ha produït, i encara no hi ha cap
sentència que confirmi res, i quan succeeixi el que sigui, el
Govern sabrà quines decisions ha de prendre en el seu
moment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Segurament, la Sra.
Vicepresidenta no m'ha entès o jo no m'he sabut explicar,
perquè jo he parlat de coses que poden produir-se
independentment del contingut de la sentència,per exemple,
la possible ampliació de la concessió temporal, que
significaria un perjudici econòmic per als ciutadans de l'illa
de Mallorca, independentment, insistesc, del contingut de la
sentència; és un fet que es pot produir independentment de
la sentència. Per tant, estam dins l'àmbit de la
responsabilitat política i a mi m'agradaria que no em
remetés al fet que quan es confirmi, ja ho veurem, perquè
aquestes coses es fan per principis, quan un en té, de
principis, i quan un ho fa per principis, llavors pot saber
perfectament, davant una hipòtesi determinada, què és el
que pensa fer o quin plantejament tendrà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. El nostre partit és el partit que més ha
demostrat en tema de responsabilitat política. En qualsevol cas,
vostè em fa una pregunta incondicional i jo l'hi contest que quan
es produeixi el fet, ja ho veurem; en el moment en què es
produeixin, s'assumiran les responsabilitats. És vostè qui em fa
la pregunta incondicional, no jo. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1622/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a protecció integral de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
protecció integral de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Ordenació del
Territori i Medi Ambient, el Partit Popular d'Eivissa, dins
aquesta campanya de maquillatge polític que ha emprès, es va
comprometre a tramitar una llei de protecció integral de ses
Salines. He recollit aquesta expressió perquè és l'expressió amb
la qual es va comprometre el Partit Popular d'Eivissa a tramitar
aquesta llei de protecció integral, com dic, en tres mesos, com
que duim ja la meitat del temps transcorregut, supòs que el
Govern ja té una idea de quina serà aquesta figura legal de
protecció integral i com estan els tràmits per a la seua tramitació
definitiva. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, tant vostè com el Sr. Alorda, del
PSM, avui s'interessen per una qüestió que per a mi és
important. En aquest tema ens trobam amb una certa confusió
de conceptes, perquè avui en dia el que hi ha sobre ses Salines
d'Eivissa i Formentera és una llei estatal de declaració de
reserva, la qual avui en dia és vigent, i que de moment té uns
efectes. La ministra de Medi Ambient, la Sra. Tocino, en el
Senat, ja ha manifestat una posició respecte que possiblement
el Govern central acabi retirant aqueixa llei, considerant que es
va dictar amb un excés de competència. Va ser curiós que el
Govern central anterior dictàs una llei o l'aprovàs quatre dies
que aparegués una sentència que declarava un marc de
competències molt clar respecte d'autonomies. Sigui com sigui,
ens trobam que en aquest moment hi ha una llei vigent que crea
una restricció completa respecte d'aqueix espai, perquè fins i tot
respecte de nuclis urbans, avui en dia, no es pot moure una
palada de terra. El Govern balear, en el mateix moment que
sigui possible, en raó a un desistiment per part del Govern
central d'una protecció amb un excés de competències, pot
promulgar una norma amb caràcter de llei que, fent ús de les
mencions que estableix l'article 21.2 de la Llei del 89, de
conservació de flora i fauna, faci referència real als aspectes
ambientals de la zona. El que hem de saber és que declarar
reserva tota aquella zona per a mi és exagerat, perquè
evidentment que hi ha un paisatge magnífic a conservar, però
factors ambientals de la reserva, que són relatius sempre a flora

i fauna, i no a paisatge, no fan referència al cent per cent de
l'espai. No obstant això, el que he de dir ben clar també és
que el Govern balear farà sempre cas i respectarà la
sensibilitat del poble d'Eivissa en aqueixa qüestió i
intentarem fer la norma el més ambiciosa, amplia i realista
possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, diu que hi ha
una confusió de conceptes, cosa que a mi em preocupa,
perquè aquesta confusió de conceptes la tendrà vostè, però
serà l'únic que tendrà una confusió de conceptes en aquest
tema, després dels anys que duim rodant al voltant de ses
Salines, les oportunitats que han tengut aquí per protegir ses
Salines d'Eivissa i Formentera, si haguessin volgut, i en
vista que vostè no actuaven, potser per aquesta confusió de
conceptes que ha manifestat tenir vostè, ses Salines s'han
protegit a un altre àmbit, a un altre àmbit que, avui per avui,
és vigent, és una llei que, com diu vostès, té uns efectes, i
efectivament, té uns efectes, protegeix ses Salines, que és
l'objectiu, és l'objectiu del Partit Popular, segons manifesta
en un ample desplegament fotogràfic en determinades
reunions a Eivissa, però que llavors aquí tot són confusions
de conceptes, efectes que no sabem a què responen, de
determinades lleis, i jo crec que avui per avui l'únic que hi
ha és una llei que les té protegides i que només té una
amenaça, l'amenaça del recurs d'anticonstitucionalitat que
van aprovar vostès en aquest parlament i en el Govern; si
vostès retiren aquesta amenaça que tenen avui ses Salines,
estaria resolt el problema, no caldrien fer ni més fotos, ni
més reunions, ni més maquillatges polítics, i s'hauria acabat
amb la confusió de conceptes, que veig que, a vostè, el
desconcerten.
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Per tant, ens ha dit que el Govern central pensa retirar
aquesta llei, però no sap quan, cosa que em preocupa perquè
aquesta llei, avui per avui, és vigent i s'ha d'aplicar, i s'ha
d'aplicar precisament en funció, en línia, en la línia que marca
la sentència del Tribunal Constitucional, que diu que la gestió
de la reserva ha de ser compartida, i sobre això estam d'acord i
és el que haurien de fer vostès, retirar el recurs, reclamar la
gestió d'aquesta llei que les declara reserva natural, gestionar-la
i protegir adequadament aquest espai, que ja és sobrer. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, jo tenc confusió de conceptes,
m'excusi, però jo possiblement el que faré serà presentar en
aquest parlament un projecte de llei que faci referència a
protecció d'ics zones on possiblement hi haurà, amb el temps,
una coincidència de dues proteccions, una d'estatal i una
d'autonòmica. Les prioritats respecte de l'aplicació no sé
realment com es marcaran, hi haurà una confusió jurídica en
aqueixa qüestió, no està en la voluntat del Govern realment
protegir, i sempre ho dic, respectant un poquet una sensibilitat
molt expressada a Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1631/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectiu de la campanya publicitària La qualitat obre
fronteres.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectiu de la campanya publicitària La qualitat obre fronteres.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies. Sembla que avui el tema meu va de publicitat. Quin
és l'objectiu de la campanya publicitària institucional titulada La
qualitat obre fronteres? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El Govern considera que la
competitivitat de les Illes Balears dins tots els àmbits s'ha de
fomentar amb la qualitat i no amb el preu, per això, llança
aquesta campanya genèrica d'incentivació de la qualitat a
tots els nivells productius. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, Sr. President. No he entès res. No sé si el que
propicia el govern balear és que la gent, els empresaris, el
Govern balear, tinguin qualitat o propicia una altra cosa. En
qualsevol cas, sí que voldria dir que el missatge subliminal
aquí és ben clar: la qualitat-Govern balear, el que hi ha ara,
és clar, la qualitat-Govern balear és el que es veu més clar.
Si se'l llegeix entre línies, no diu res més, i si el que es vol
és propiciar la qualitat o si el que es vol és propiciar la
implantació de la telemàtica o si el que es vol és propiciar
obrir-se al món, suposo que tendran altres maneres de fer-ho
que no amb un mer anunci a la premsa de les Balears, un
mer anunci, no, un anunci a tot color on no es diu res.
Qualsevol campanya publicitària hauria de tenir un objectiu,
i aquest objecti hauria de ser transmès a través d'un
missatge, vostès tenen tot el dret a buscar tot el màrqueting
que trobin i que aquest missatge sigui el que millor arribi a
qui l'ha de rebre, però en qualsevol cas no es pot dur
endavant una campanya que no té cap més objectiu que fer-
se autobombo i publicitat. Res més. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè deu parlar de
l'experiència del seu grup i, és clar, pensa que tots els grups
pensam igual i que fem les mateixes coses, i no. El
problema és que normalment un sol pensar que tots pensen
com ell, i aquest ha estat el seu error, per això és que vostè
no ho entén, però no és cert que la campanya sigui La
qualitat obre fronteres, aquest és un dels missatges que s'hi
inclourà, previsiblement, encara no s'ha adjudicat. En
qualsevol cas, l'objecte és molt clar, que vostè vulgui girar
les coses i fer-les com vostè les faria a la institució que
representa és una cosa, nosaltres fem les coses d'una altra
manera. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1596/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a adquisició de finques mallorquines per comunitaris.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a adquisició de finques mallorquines per comunitaris.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El president del Govern, com a
mínim en dues ocasions, ha manifestat que s'ha entrevistat amb
autoritats d'Alemanya per tractar del tema de l'adquisició de
finques a Mallorca per part de ciutadans comunitaris. Voldríem
saber quins resultats han donat fins ara aquestes, com a mínim,
dues entrevistes que s'han celebrat.

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. En primer lloc, el govern alemany ha
conegut directament la postura del govern d'aquestes Illes
Balears. No hi ha, en definitiva, cap postura contra els alemanys
i sí contra una situació que pugui suposar una discriminació cap
als ciutadans de les Illes, contra aquells que vivim aquí
situacions d'aillament, etc. Hem proposat tota una sèrie de
mesures d'informació per als ciutadans alemanys per intentar,
en definitiva, que coneguin millor la realitat de les Illes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No sabem per què s'havia de
manifestar a les autoritats alemanyes que aquí no existeix cap
mesura de discriminació contra ciutadans alemanys, fins i tot fa
una estona m'ha paregut que deia que aquí tampoc no es
discriminaven els ciutadans mallorquins. La veritat és que crec
que, a mi i a tots els diputats que escoltam, ens ha paregut molt
confusa la seva resposta. En tot cas, de les informacions que
han sortit en els diaris, jo he entès dues qüestions, que el
Govern es volia pronunciar sobre el tema de l'adquisició de
finques per part de ciutadans comunitaris o que hi volia
promoure la integració de ciutadans comunitaris. Respecte de
la primera possibilitat, respecte de la limitació o no de compres,
crec que al marge de les entrevistes que pugui tenir, el que
hauria de fer el Govern és exercir les competències en matèria
d'ordenació del territori fent una llei de sòl rústic, impedint la
construcció d'urbanitzacions com sa Talaiola i els Pujols, per
exemple; si el que es vol és promoure la integració de ciutadans
comunitaris en la cultura d'aquesta terra, hauríem de demanar:
en quina cultura en vol promoure la integració? Perquè si no ha
estat capaç de prendre, el Govern, cap mesura respecte de la
integració de ciutadans de l'Estat espanyol de cultura castellana,
on vol integrar els ciutadans comunitaris, en la cultura
castellana o en la cultura de Mallorca? També és una pregunta
que haurien de contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, jo crec que vostè es fa la
pregunta i la resposta, i llavors, no entenc molt bé on
condueix presentar aquesta pregunta en aquest plenari.
Aquesta diputada li contesta en nom del Govern que s'ha
marcat molt bé la postura, i jo no he dit el que vostè ha
paregut entendre, jo he dit que no hi ha cap tipus de postura
contra els alemanys, i sí que existeix una postura contra
qualsevol situació que pugui suposar discriminació cap als
ciutadans de les Illes, contra aquells que viuen aquí
situacions d'aillament o d'altres. En qualsevol cas, hem obert
un canal de comunicació que donarà resultats i accions
concretes. Sobre el tema d'ordenació del territori, aquest
Govern farà el que estimi oportú, com així s'hi ha
compromès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1602/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Comissió Interdepartamental de la Dona.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Magdalena Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Comissió
interdepartamental de la dona. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El propassat 8 de març va ser la
Festa de la dona treballadora i la Comissió
interdepartamental de la dona va fer uns anuncis a la premsa
en català que recordaven aquesta festivitat, però,
curiosament, en comunicacions externes de la Comissió
interdepartamental de la dona cap a organismes, com poden
ser anuncis de cursos d'auxiliars d'infermeria en geriatria,
tota la comunicació es fa en castellà amb data 24 de febrer,
i amb anuncis sobre la celebració d'aquest curs, objectiu del
curs, durada i dates previstes, signat tot ell per María Pilar
Mir Clar, directora ejecutiva de la C.I.D. Volíem demanar si
la comissió interdepartamental de la dona no més aplica la
normalització lingüística cap a fora, en campanyes
publicitàries, i en canvi, quan s'ha de dirigir a altres
organismes per fer cursos, etc., ho ha de fer en castellà.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La Comissió interdepartamental de la
dona, com no seria d'altra manera, compleix amb la Llei 3/86,
de 29 d'abril, de normalització lingüística, així com el Decret
100. En aquest sentit, aquest decret, recordem-ho, a l'apartat 2
d'aquest article 13, diu que les comunicacions i notificacions
dirigides a persones residents fora de l'àmbit lingüístic català
s'han de fer normalment en castellà. Té per costum, la comissió,
fer comunicacions tant en català com en castellà, però depèn del
requeriment de les associacions, hi ha una associació per
exemple, ASEME, que demana que se li enviïn en castellà i, per
tant, donam compliment total a aquest decret 100 de l'any 90, de
29 de novembre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només vull recordar a la Sra.
Consellera que aquesta comunicació que se m'ha fet arribar
estava a un centre de salut de Palma de Mallorca, no de fora de
Palma, i que, com a mínim, si s'envia fora de Palma, em pareix
bé, o fora de les Illes, que es faci en castellà, però totes les
comunicacions a centres de salut o a persones que treballen en
el camp de l'infermeria..., n'hi ha moltes que volen rebre-les en
la nostra llengua i, per tant, li recoman que, com a mínim, es
faci en les dues llengües, en català i en castellà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera?

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta és l'única carta, aquesta del
curs, la tenc al davant, 24 de febrer del 97, Curs d'auxiliar
d'infermeria en geriatria, feta en castellà. Tota la feina que es fa
des de la Comissió de la dona, tota, absolutament tota, es fa en
les dues llengües oficials, i dependrà del requeriment que facin
les associacions, o si va a altres comunitats autònomes, els les
enviam en castellà o en català. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1365/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a procediment per elegir la
finca rústica que pensa adquirir el Govern a l'illa de
Menorca.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a procediment per elegir la finca rústica que
pensa adquirir el Govern a l'illa de Menorca. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyora i senyors del Govern,
vostès saben que aquest diputat que els parla és un dels que
més ha insistit a l'hora de reclamar al Govern un canvi en la
política d'adquisició de finques i, concretament, a l'hora de
reclamar l'adquisició de finques rústiques a l'illa de
Menorca. Ara que sembla que el Govern està disposat a dur
a terme aquest canvi de política, els volem demanar per quin
procediment s'elegirà la finca que s'ha de comprar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, el Govern, a través de
l'empresa pública nova, Ibanat, comprarà sòl rústic a
Menorca sempre a través de processos oberts, demanant
ofertes públiques, un procés concursal; evidentment, sempre
ho farem així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraïm molt la resposta al conseller,
emperò, tengui en compte, Sr. Conseller, que utilitzar la via del
concurs per..., via oberta, com deia vostè, per adquirir una finca,
està varat en el fet de rebre recomanacions perquè se'n compri
una de concreta. Jo li aconsellaria o l'incitaria que expliqui la
seva posició als representants, als seus companys, de la majoria
del Consell Insular de Menorca, i he de recordar, en aquest
sentit, que el mateix dia que vostè era a l'illa de Menorca i
explicava que era partidari d'utilitzar la via del concurs, el
Consell Insular de Menorca rebutjava, amb els vots del PP, tres
mocions presentades per tots els grups de l'oposició que
reclamaven una instància al Govern en aquest sentit. El consell
insular mantenia, i així va sortir publicat a tots els mitjans de
comunicació, la seva posició quant que es comprès la finca
d'Alparico. Per tant, si es fa concurs, no ha d'acceptar
recomanacions, l'instam que sigui així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús
de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, estic convençut que el consell
insular, en qualsevol cas, voldria fer una adquisició transparent
i amb plena concurrència d'altres ofertes. Per altra banda,
Alparico és una finca d'una dimensió molt important, i hauríem
de veure fins quin punt es pot ajustar a les nostres possibilitats.
Sigui com sigui, sempre articularem una regla que sigui pública,
excepte que hi hagi un pronunciament clar i exprés per part
d'una administració local o insular respecte d'un punt en
concret, en base a raons que en aquest moment se m'escapen.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 1557/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a documentació relativa a
contractacions.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a documentació relativa a
contractacions. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Just abans d'entrar en aquesta
sessió, se m'ha comunicat per part de la Presidència del
Parlament que la documentació havia entrat finalment en
aquesta cambra. En aquest sentit, jo crec que mantenir la
pregunta amb els seus actuals termes no té sentit, i en aquest
sentit, la retir, la qual cosa no obsta perquè la qüestió pugui
tornar a ser plantejada amb un altre tipus d'iniciativa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

I.13) Pregunta RGE núm. 1383/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació del
Pla de residus sòlids urbans.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació del Pla de residus sòlids urbans. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Reus, des del nostre grup, estam un poc
perplexos respecte del ball de declaracions sobre la
modificació del Pla director de residus sòlids urbans de l'illa
de Mallorca; tan bon punt sembla que és imminent com que
va per a llarg, tan bon punt sembla imprescindible i urgent
com gairebé que no cal o que es pot esperar a normativa
estatal posterior per fer l'adaptació. Per tant, ens agradaria
saber quins són els comptes que realment fa el Govern,
perquè recordam que el Consell Insular de Mallorca, elegit
democràticament, ha demanat per unanimitat tres vegades
ja que es modifiqui aquest pla director, i no comprenem
aquesta actitud recalcitrant per part del Govern de no
modificar aquest pla. Per tant, li demanam per a quan fa
comptes fer-lo, ja que el mes de setembre del 96 deia que
era imminent, llavors ens va dir que el mes de gener del 97
ja estaria i, sense gaire entusiasme, que ara es comprometi
a un termini, creim que estaríem més tranquils si, com a
mínim, ens donàs alguna data. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, estic content d'aqueixa
pregunta perquè he vist, a nivell de mitjans de comunicació,
moltes coses que no s'ajusten a la realitat. Miri, avui en dia
ja n'hi ha un text articulat redactat, d'aqueixa modificació,
però ens trobam amb el següent problema, hi ha un projecte
de llei en el Congrés de Diputats relatiu a envasos i residus
d'envasos, on apareix una disposició final nova que declara
bàsica, amb el seu contingut, el cent per cent d'aqueixa llei;
ens trobam així amb un problema competencial, on el
Govern balear té merament el que puguin ser tasques de
desenvolupament legislatiu i execució en matèria de residus.
El que hem fet nosaltres ha estat preparar un text articulat
que cavalca sobre aqueixa norma, i el més probable és que
un pic que veim que ja el Congrés de Diputats ha aprovat el
dictamen en comissió d'aqueixa llei, serà quan treguem a
exposició pública aquest pla director, sabent que hi haurà
dos, tres mesos, a efectes d'al•legacions, i serà el moment
quan realment es podrà aprovar aqueixa llei. En aquest
sentit, l'ordre jurídic serà el lògic, haurem fet una norma
amb desenvolupament legislatiu d'una llei, hi haurà
modificacions normatives concessionals imposades per llei
estatal sense rompre els equilibris normatius, i pens que és
bàsic recordar que, en matèria de reciclatge, el 42,34% del
que és..., és a dir, d'una bossa de fems, el 42% són envasos
i embalatges, perquè recordem que és el 19,71% el paper,
l'11,37% el vidre i l'11,26 el plàstic, que són els materials
reciclables. A partir d'aquí, jo pens que el que hem de fer és
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ser congruents, és ser jurídicament impecables i actuar en la
mesura d'ordre lògica. Amb el consell insular hi ha hagut
qualque contacte. crec que la tècnica jurídica és l'adequada i, en
aquest sentit, així com sigui possible, podrem tirar endavant
aquest pla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A mi em consta, per part del consell
insular, que la tècnica jurídica que considera adequada és la
modificació immediata del pla director i no esperar a la
promulgació ni publicació de la normativa estatal, que, per altra
banda, del que coneixem del dictamen i pel que coneixem de
l'esborrany, va molt en la línia que propugna el propi consell
insular i que, per tant, més enllà de cap mena de superposició,
el que hi haurà és una aprofundiment en la mateixa línia. Per
tant, tant, de bo que el pla director s'hi avanci i garanteixi
polítiques ambicioses, industrials, de reutilització a tots els
nivells, tant en reciclatge com, en la mesura que calgui, en
compost o sobre altres fórmules de reutilització, i que el que
nosaltres demanam és que no quedin ajornats, i ajornar
l'ajornament, perquè estam avesats que la planificació a gairebé
tots els camps en aquesta illa sempre estigui darrera un emperò
que es va succeint, i com que la legislació va canviant, nosaltres
el que li demanam és que tregui com més aviat millor aquesta
aprovació inicial del Pla director de residus, ja el millorarem, si
cal, amb al•legacions, i no parlem que si hi ha una nova llei i
llavors una llei bàsica de residus, tant de bo, per ventura, en
aquesta cambra ens haurem de plantejar una llei de residus
pròpia, en comptes de funcionar no només a través de plans
directors.

Sia com sia, el tema és urgent, mentrestant, els fems
s'acumulen, hi ha una certa inseguretat jurídica per a les
polítiques de reciclatge, les quals creim que s'haurien de
solucionar aviat i que s'hauria de permetre fer activitats, com
deim, molt més ambicioses i amb més seguretat jurídica que
com el marc actual ens permet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar la
qüestió, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, he de recordar que aquesta
setmana mateix tenim una reunió amb el Consell Insular de
Mallorca per prendre decisions. Una proposta que pot ser
factible és llançar ja el pla director, sabent que hi ha uns
mesos d'exposició pública que realment podran adaptar el
pla a futurs canvis normatius; pot ser un camí, diguem-ne,
prudent.

Vostè és un bon jurista, ja ho sé, i vostè comprendrà que
a tots ens interessa modificar el pla per imposició legal
estatal, per moltes raons i motius, vostè ho entén. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 1477/97, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 5822/96, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
drogodependències.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a mocions, la primera de les quals és la
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, com a
conseqüència de la interpel•lació sobre drogodependències.
Per fer-ne la presentació i la defensa, té la paraula la seva
portaveu, la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Avui presentam una moció amb vuit punts. Per
error mecanogràfic, s'hi va haver de fer una addició, que era
el punt número sis, que s'havia botat de l'original, i que
presentam derivada de la interpel•lació de l'anterior debat
sobre la política de drogodependències del Govern balear.
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La primera part d'aquesta moció, el primer punt, és
senzillament posar per escrit un compromís d'aquest conseller
de Sanitat i Consum quan va respondre a aquesta diputada
parlant que en sis mesos..., que durant els primers sis mesos
d'enguany es presentaria el pla estratègic. Per tant, allò que
deim senzillament és que abans del 30 de juny, per tant, abans
d'acabar aquests primers sis mesos, es pugui presentar aquest
pla estratègic del Pla autonòmic de drogodependències, i
concretam allò que pensam que en aquest pla ha de figurar,
analitzar les necessitats del sector a les Illes Balears, planificar
les dotacions adients per donar resposta a aquestes necessitats,
determinar els nivells competencials dels diferents nivells de les
administracions implicades, temporalitzar les actuacions i
detallar els pressupostos i les inversions a fer. Aquest pla,
pensam, haurà de considerar i possibilitar de manera efectiva el
funcionament dels diferents nivells d'intervenció que recomana
el Pla nacional de drogues, que són una mica el motiu de la
interpel•lació sobre la informació i orientació, atenció i
tractament, prevenció, inserció, formació, investigació i
coordinació.

Al segon punt de la moció es tractaria d'augmentar per a
l'any 97 la dotació econòmica en un 50% les transferències del
Govern balear als consells insulars i a l'ajuntament, derivat de
l'argumentació que donàvem, que, en aquest moment, els
pressupostos del 97 donen més doblers a les associacions sense
afany de lucre dedicades a la prevenció i a l'atenció a la
drogodependència que no als nivells de l'administració que s'hi
dedica, i així, amb un augment del 50% d'aquest cost per a l'any
97, pensam que no hi hauria problemes, atès que el conseller de
Sanitat ens responia a la interpel•lació, parlant d'una propera
reunió del Pla estatal de drogues, que s'hi podria destinar major
dotació econòmica gràcies als doblers requisats als
narcotraficants. Allò que fem, senzillament, és puntualitzar que
aquest augment de la dotació del pla nacional o del pla estatal
es podria destinar sobretot a les administracions per
"proporcionalitzar" més els recursos econòmics i fer-los més
proporcionals que no només o amb major augment a les
associacions sense afany de lucre. Per a l'any 98, no ho
quantificam ni especificam, sinó que només parlam de fer una
anàlisi de la despesa adequada a les necessitats reals i unes
transferències econòmiques que responguin a una organització
competencial finalment definida.

A la tercera part de la moció parlaríem d'organitzar, donat i
descentralitzar definitivament els dispositius de dispensació de
metadona, que, de fet, coneixem per la premsa que ja s'ha
iniciat amb l'obertura d'un nou centre o un canvi de centre a la
ciutat de Palma, però parlam, sobretot, d'augmentar el nombre
de places destinades a aquest programa i establir els acords
interinstitucionals o amb entitats que es considerin oportuns i,
en aquest sentit, faríem referència a les farmàcies, i prioritzar
aquestes actuacions i altres dirigides a prevenir els riscs
associats al consum de drogues, per tractar-se d'un important
problema de salut pública. Per tant, d'allò que senzillament
parlam és d'organitzar, dotar i descentralitzar els dispositius de
dispensació de metadona.

La quarta part de la moció fa referència als necessaris
informes, avaluacions, de les campanyes organitzades amb
organitzacions no governamentals dedicades a atenció i
prevenció de drogodependències, que si el text de la moció
parla d'instar el Govern a presentar a aquest parlament, no
donam la fórmula adequada d'aquesta presentació perquè
pensam que es pot fer perfectament a través d'una
compareixença del conseller o amb la fórmula que es consideri
més adient, però que es coneguin, de qualque manera, les
avaluacions de les relacions amb organitzacions no
governamentals que supleixen, en part, aspectes que han de
dedicar l'Administració.

La cinquena part es tractaria de finançar programes
específics per a la inserció sociolaboral de drogodependents
en rehabilitació i, en aquest sentit, hem vist a la premsa
aquests dies que s'han destinat 150 milions de pessetes de la
Conselleria de Treball i Formació a programes específics
dedicats a grups marginals; es parlava d'expresos i
minusvàlids i no es parlava, almanco la premsa no ho
recollia, de cap destí, cap apartat dels 150 milions cap a
drogodependents en rehabilitació. Per tant d'allò que parlam
és que dins el conjunt de doblers dedicats a ocupació, a
oferta d'ocupació i a inserció sociolaboral hi hagi una
partida destinada a drogodependents en rehabilitació.

A continuació vendria l'addició que havien esmentat, que
seria posar en marxa, a partir del setembre del 97, un pla de
formació dirigit a professionals sociosanitaris, associacions
i altres grups o col•lectius implicats en aquesta
problemàtica, perquè pensam que és important el reciclatge
i la formació contínua de tots aquests professionals dedicats
a aquesta tasca i, de qualque manera, la fixàvem a partir del
setembre del 1997 perquè pensam que enguany el curs ja
està iniciat, les tasques d'aquests grups ja tenen un calendari
i, per tant, seria per iniciar les tasques del proper curs.

La setena part faria referència a establir canals de
coordinació i creació d'equips de treball interinstitucionals
dependents de la Comissió territorial sobre drogues creada
pel Decret 45/1986, que estam pendents d'una resposta de
documentació sobre la quantitat de reunions que hi ha hagut
d'aquesta comissió territorial, sobre el seu funcionament,
però que, de tota manera, independentment que hagi tengut
un funcionament, fins ara, més o manco regular, allò que
pensam és que s'hauria d'establir aquest canal de
coordinació i creació d'equips de treball interinstitucionals
dependents d'aquesta comissió perquè treballin
conjuntament de manera interinstitucional.

I finalment, promoure acords entre totes les forces
polítiques per una política consensuada en
drogodependències que impliqui el compromís de no donar
suport a moviments socials de caràcter reactiu a l'entorn de
les drogodependències que formaria part d'altres acords.
Aquesta darrera idea prové d'una taula respecte a la
drogodependència que se'ns havia presentat per part de
l'anterior equip de la Conselleria de Sanitat, una taula
d'acords que es va crear a Catalunya depenent del Parlament
català i que hem recollit perquè pensam que, almanco
aquest acord, hauria de ser aprovat i hauria de ser impulsat
des del Govern per evitar, precisament, qualsevol tipus de
campanya de caràcter reactiu entorn a les
drogodependències. Sabem que hi ha moviments, no hi ha
campanyes ni hi ha hagut símptomes preocupants, però és
cert que hi ha hagut qualque moviment de veïnats, qualque
moviment de persones preocupades per la presència de
drogodependents al voltant dels centres de dispensació de
metadona i pensam que aquest tipus d'acord afavoriria que
aquest tipus de moviments ni tan sols arribassin a donar-se
llum ni tenir cap tipus de suport polític ni cap tipus de
suport social.
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Finalment, només esperam que aquesta moció sigui
aprovada, perquè pensam que allò que hem intentat ha estat
donar forma al resultat de la interpel•lació que es va fer a
l'anterior debat, a on hi va haver coincidència en la necessitat de
major dotació econòmica, coincidència amb la necessitat de
major coordinació interinstitucional, i pensam que no hi pot
haver actituds negatives ja que allò que senzillament demanam
és donar forma i concretar el resultat d'aquell debat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn d'intervenció
dels altres grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlament Mixt té la paraula la diputada
Sr. Joana Aina Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
les Illes Balears, com la resta de les comunitats de l'Estat
espanyol i de la Comunitat Europea, no escapen a aquest
fenomen de la droga; fins i tot podem parlar d'una especial
incidència, donat que la nostra principal font de riquesa és el
turisme i, en molts dels casos, és un turista jove que ve a les
nostre illes cercant diversió. A la nostra societat, el ja
tradicional i àmpliament estès consum de drogues que es
podrien denominar institucionalitzades, com les begudes
alcohòliques i el tabac, s'han anat incorporant a altres
substàncies que són normal a altres cultures a on el seu consum
no suposa una especial problemàtica social, tal com és el cas
dels opiacis, dels derivats del cannabis i de la planta de la coca.
Però a la cultura occidental, el seu consum sí té una especial
incidència, i en els darrers anys les drogues sintètiques o de
disseny s'han introduït amb gran força i ja té greus
conseqüències per a la salut, sobretot dels més joves.

La problemàtica de la droga, però, s'ha d'abordar
conjuntament per totes les administracions. És necessari cercar
consens institucional per tal de trobar vies econòmiques i de
coordinació que possibilitin un major rendiment dels recursos
que són, per altra banda, diversos i que abasten un ventall molt
ample començant pels recursos en prevenció, que haurien de ser
el més importants perquè ja disminuirien els altres i que, en
aquest moment, ja es fa una gran tasca. Uns altres també són els
recursos en tractament, que també s'ha de tenir en compte tot el
conjunt de fenòmens i situacions que han incidit en l'inici, el
manteniment i la cronificació del consum. I la rehabilitació, que
també s'ha d'entendre com un procés llarg i moltes vegades
dificultós, allà on les caigudes no s'han d'entendre com a
fracassos sinó, que una vegada reconduïdes, passen a
considerar-se una part necessària per a la rehabilitació.

Però tots sabem que hem fet esforços, tots sabem -
maldament aquí a vegades facem un poc de demagògia i
tots demanam que es faci més i que s'hauria d'haver fet més
i més recursos- que s'han fet esforços per part de totes les
administracions, tant l'autonòmica com l'estatal, com
l'insular, com els ajuntaments, tothom col•labora, però
també sabem que sempre hem de millorar, hem d'avançar,
i és per això que el conseller, en la seva intervenció en la
interpel•lació del Grup d'Esquerra Unida, va deixar ben
clara la seva voluntat i la seva intenció de dur a terme el Pla
Estratègic, que duria a aquest parlament un pla estratègic;
va dir, també, que temporalitzaria els objectius i que també
"detallarà el pressupost", paraules textuals. Pens que
aquestes paraules diuen molt a favor del conseller, i és per
això que jo votaré afirmativament, perquè entenc que ell va
dir que ho faria i no podem fer altra cosa que donar suport
a aquest primer apartat de la proposta que ens fa Esquerra
Unida. Per tant, jo, al primer punt diré que sí, però dic que
sí perquè el conseller va manifestar aquesta voluntat de dur-
ho endavant.

A la segona proposta pens que aquí es demana el 50%
del cost dels equipaments i els centres i que per a l'any 98 es
faci una previsió pressupostària més forta. Jo pens que això
s'haurà de veure en el debat pressupostari de l'any que ve,
perquè el pressupost d'enguany està aprovat, i que hem de
tenir tots molt clara una cosa i hem d'utilitzar sempre el
mateix llenguatge i hem de fer la mateixa música: no
podem, en el Consell insular, fer una música i aquí fer-ne
una altra; no podem, en el Consell insular, quan es presenta
una esmena -com es va presentar- per posar un professional
més, rebutjar-la, i aquí demanem el 50% del cost dels
equipaments. Què vull dir, amb això?, vull dir que en aquest
segon punt hauríem d'anar a un arranjament i aquí tenim un
document que ens va fer arribar el president de la Comissió
d'Acció Social del Consell Insular de Mallorca, que és un
document elaborat pel Pla autonòmic de drogues i del quan
en forma part el Consell insular i el Govern balear; en
aquest document hi ha una proposta de dotació tècnica dels
equipaments d'atenció a les drogues. Aquest document ens
fa una proposta d'augmentar en tres professionals més el que
es feia fins ara. Es va presentar una esmena que no es va
acceptar; jo particularment demanava un augment de 4
milions i busques de pessetes, que era el que valia augment
i va ser rebutjat. Jo crec que en aquest segon punt, si hem de
ser rigorosos i hem de ser seriosos, hem d'intentar que
aquest document -parl de Mallorca, però em sembla que a
altres consells insulars tenen el mateix problema- si aquest
document que tenim a les mans per millorar aquesta dotació
d'un equip d'atenció a les drogodependències hi ha una
proposta molt concreta, idò s'haurien de seure els
responsables del Govern i del Consell insular per tal
d'arribar a un acord econòmic, i no sé si serà el 50 o si serà
el 20, per part de cada institució, però que cada institució
posi una part per tal de poder fer factible aquesta proposta.
Això és serietat i coherència en el plantejament, no podem
tenir distints llenguatges segons allà on ens trobem. Jo crec
que en aquest segon punt s'hauria d'arribar a una proposta
conjunta, ens ajuntam tots i això és l'important, que surti
aquesta proposta que ens han fet els responsables del Pla
autonòmic de drogues del Consell insular i del Govern
balear. Per tant, jo crec que el segon punt el deixaré, no me
manifestaré perquè esper que hi hagi un recés i que es pugui
arribar a un consens en el segon apartat. Per tant, em reserv
el vot.
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El tercer apartat insta el Govern a organitzar, dotar i
descentralitzar definitivament el dispositiu. Això, pel que fa
referència al Pla autonòmic, ja es fa. Per tant hem de dir que sí,
ja es fa i, a més a més que ja es fa i que hem de dir que sí, el
programa electoral del Partit Popular, amb el qual jo em vaig
presentar, ho deixava molt clar a l'apartat de toxicomanies, en
el darrer punt ho diu ben clar: atenció descentralitzada,
descongestionar el servei central. Per tant, jo vot que sí perquè
tenc a les meves mans el programa del meu partit, que el vaig
defensar a les eleccions i pens que també es fa però és un
suport, també, si cal, més fort.

El quart, "el Parlament de les Illes insta el Govern a
presentar a aquest parlament informes d'avaluació de les
campanyes organitzades per les ONG", jo crec aquests informes
d'avaluació, el lloc adient per dur-los és el Fons de Cooperació
amb el tercer món que hi ha a totes les illes, i jo crec que aquí
és a on s'han de dur..., donam una subvenció i (...) sabem que
l'ONG que reb té l'obligació, després, de tornar-nos totes les
factures, el que ha passat. Per tant, jo crec que... No, ja ara em
confonc un poc, però entenc que aquestes campanyes que
organitzen no haurien de venir a aquest parlament; hi ha altres
llocs allà on es podria donar una informació i hi podria haver un
debat més profund que aquí.

En el cinquè punt, també s'ha comentat que ja es fa. He vist
per la premsa que la conselleria té 150 milions de pessetes per
dur a terme aquest programa d'inserció sociolaboral. Vol dir que
estic parlant en positiu, no puc dir que no a una cosa que es fa;
si es fa, endavant, que es continuï fent, 150 milions de pessetes
crec que és una bona iniciativa per part del Govern d'aquesta
comunitat.

Després també "el Parlament de les Illes insta el Govern a
establir canal de coordinació i crear equips de treball
dependents de la Comissió territorial". Aquestes comissions
territorials ja contemplen, en els seus estatuts, tot el que és
formar els grups de treball. Per tant jo crec que tot el que sigui
formar grups de treball per tal de poder enriquir tot el que és
aquesta actuació en el tema de la droga, idò crec que és
important. L'apartat vuit entenc que hauria d'estar contemplat en
el set. Vull dir que es podria fer una fusió del set i el vuit; jo
crec que això seria convenient perquè dins aquesta comissió i
dins els grups de treball seria allà a on s'haurien d'estudiar les
possibles actuacions en aquest sentit. Per tant, jo, si es fa tot un
punt diré que sí i si queda a part m'abstendré.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula la seva
portaveu, Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en el debat sobre drogaaddicció que es va donar de
la interpel•lació que el seu grup, Sra. Thomàs, va dur a
plenari, ja es va debatre la política que es du a terme des del
Govern, des de la Conselleria de Sanitat, referent a
drogodependències. Ja es varen comentar les mancances de
coordinació i de voluntat o iniciativa política per fer feina
en aquest camp. 

Des del nostre grup, Nacionalista-PSM, donam suport a
la moció que vostè, Sra. Thomàs, ha defensat en nom
d'Esquerra Unida. Entenem que el pla estratègic del pla
autonòmic de drogodependències és el marc idoni per
analitzar les necessitats reals que tenim a la nostra
comunitat i, d'aquesta manera, concretar, per tant, les
actuacions necessàries que s'han de dur a les diferents
administracions, ja sigui el Govern, ja sigui els consells
insulars, mancomunitats o ajuntaments. Només serà a través
d'aquest pla estratègic quan podrem assegurar que treballam
d'una manera seriosa dins el món de la drogaaddicció,
sempre que entenguem aquest pla com a un instrument
avaluador i regulador de pautes d'actuació. 

No hem d'oblidar tampoc cap dels aquí presents que el
Govern hauria de ser el referent pel que fa a coordinació i
poder potenciar, iniciar i impulsar polítiques actives
relatives al món de l'acció social. Ara bé, per dur a terme
una feina que tengui una vertadera incidència en aquest
món, en aquest àmbit, cal que hi hagi, per part del Govern,
també un compromís econòmic. És justa, per tant, la
demanda que es fa en el segon punt de la moció a on
s'exigeix, es demana, que el Govern aporti el 50% del cost
dels equipaments, centres i serveis per a l'atenció de les
drogodependències. Creim que aquest 50% hauria de ser
aportat pel Govern com a percentatge mínim, essent
llastimós el fet d'haver d'exigir que el Govern hagi de
realitzar aquesta aportació.



2654 DIARI DE SESSIONS / Núm. 64 / 18 de març del 1997

Si volem que els usuaris de programes o serveis dirigits a
toxicòmans, com és el que parla el punt número tres de la
moció, que és el de dispensació de metadona, arribin als
usuaris, obligatòriament és necessari que es descentralitzin
aquests serveis, com planteja vostè a la moció. És inadmissible
que hi hagi 285 persones que reben diàriament metadona i que
encara no s'hagi pogut descentralitzar aquest servei, sabent que
els toxicòmans és un col•lectiu amb greus problemes sanitaris
i també de desestructuració social, i el fet de no apropar aquests
serveis a aquests usuaris fa que es plantegi un seguiment
discontinu dels programes de rehabilitació. A causa de la
problemàtica en què estan immersos aquests col•lectius cal que
es facin programes d'inserció sociolaboral dirigits a
drogodependents en procés de rehabilitació, com vostès
plantegen, per evitar, d'aquesta manera, una reincidència en el
món de la drogaaddicció i, d'aquesta manera, poder aconseguir
una inserció social. 

Som conscients, crec que tots som conscients que és un tema
delicat i problemàtic i, per això, s'han de realitzar tasques i
campanyes de prevenció i detecció precoç del consum i abús de
les drogues i que només es pot realitzar i abastar tots els
col•lectius potencials de consum de les drogues si es dóna una
actuació i intervenció interinstitucional. Per tant, és molt positiu
el que es demana en el punt set de la moció, quan es fa
referència a la creació d'equips de feina, equips de treball
interinstitucional per establir canals de coordinació. Si
defensam que cal aprofitar recursos econòmics de les diferents
administracions que treballen en camp de la drogaaddicció, cal
assegurar que els usuaris d'aquests serveis estiguin dirigits per
professionals sociosanitaris amb una formació adequada al món
en què treballen. Per tant, l'esmena d'addició que vostès
plantegen, que han presentat, també tendrà el suport del Grup
Nacionalista-PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats; quan
sortim aquí tots parlam de consens, tots estam d'acord...; quan
s'acosta l'hora de votar propostes concretes i, sobretot, quan hi
ha propostes econòmiques, el consens té tendència a fer figa.
Hem de ser realistes, no hem arribat encara a un acord
satisfactori interinstitucional allà a on totes les administracions
manifestin una política decidida d'intervenció en la
problemàtica de la droga, d'igual nivell i d'un pressupost
proporcional als seus recursos, i això crec que és absolutament
necessari dir-ho i recordar algunes disposicions legals
aprovades per aquest parlament. 

Com saben hi ha una activitat, la més innoble que pot fer
l'home, que és la guerra, que es fa amb tres components:
doblers, doblers i doblers; idò una activitat tan noble com és
la política social, la lluita, la intervenció en matèria de
drogodependències, doblers, doblers, doblers; pressupost,
pressupost, pressupost. La Llei d'Acció social -recordem-
ho- el títol cinquè sobre el finançament, article 31, estableix
que la Comunitat Autònoma dedicarà a finalitats socials,
com a mínim, el 6% del seu pressupost, i després matisa,
per evitar trampes, que, en aquest 6%, no s'hi han de
comptar, en cap cas, actuacions sanitàries, culturals,
educatives i semblants per evitar les trampetes que se solen
fer per posar el 6%. Es dedica aquest 6%, en aquest
moment? Hi ha una dispersió de diferents conselleries:
Interior, Presidència i Sanitat, però si la suma total em
quadra, si hi ha dispersió en definitiva, quasi m'és igual. Si
anam sense empreses públiques, 72.894 milions, el 6% són
4.374 milions; si sumam les empreses públiques que al final
tot és pressupost, de 88.293 milions el 6% serien 5.297
milions, i és evident que en política estrictament social el
Govern de la Comunitat autònoma, avui, durant l'any 97, no
hi dedica ni els 4.374 milions sense empreses públiques ni
els 5.297 milions que serien si hi comptassin, en el
pressupost, també les empreses públiques. Anam per davall
d'una llei de l'any 1987, la Llei d'Acció social, Llei 9/1987
d'11 de febrer. 

Per tant no som exemplars, i una de les falles que té
aquesta política social és evident que és la part de
drogodependències. Jo entenc que tota aquesta interpel•lació
i la moció que se n'ha derivat amb els seus vuit punts van
destinades a posar remei a aquesta situació. Hi ha
actuacions que estan anunciades; la primera de totes i la més
clara és el tema del Pla estratègic: agafaran un compromís
de dur un pla estratègic de veres, fonamentat sobre un pla
autonòmic de drogues de veres, dia 30 de juny del 1997?,
podran complir aquest termini? Jo, pel coneixement que
tenc del tema, els asseguraria que no; si es comprometen i
ho fan, molt content, perquè tendrem un instrument de
treball, però el Pla autonòmic de drogues és molt feble i
sobre uns fonaments febles, si feim un pla estratègic
precipitat construirem una casa amb fonaments febles i amb
parets encara més febles. Jo aconsellaria que si hom vol
agafar un vertader compromís som de ser seriós; sinó, hom
ha de demanar una modificació, un ajornament de termini
amb un compromís ferm d'acomplir-lo. Crec que hi ha, tal
vegada,una excessiva alegraria si es dóna llum verda i
s'agafa aquest compromís, crec que no es podrà complir.

S'ha dit aquí que s'ha de ser coherent i jo crec que ho
hem de ser tots, i vull recordar que hi ha altres institucions
que, en matèria social, poden donar lliçons. El Consell
Insular de Mallorca, ja que ha estat al•ludit, té un 21% del
seu pressupost, 2.636 milions, dedicat a temes socials.
Imaginin què significaria la projecció sobre els pressupost
de la Comunitat autònoma. Volen el pressupost petit?, n'hi
haurien de posar 15.308; volen el pressupost més empreses
públiques?, 18.542 en matèries estrictament socials.
Evidentment sabem que això no és possible, però si no
arribam al 6 després no venguin a predicar, damunt aquesta
tribuna, amb el tema que no es fan els esforços suficients a
altres institucions, perquè si tothom hi posava el 21%,
Marededeueta de Lluc! el que faríem en matèria social; no
hi hauria cap problema d'atenció a drogodependències ni
moltes altres problemàtiques. 
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Però jo crec que aquesta moció, en tots els seus punts, està
apuntant coses que, per bé que es facin o s'hagin anunciat, si es
fan no es fan amb la intensitat deguda; és a dir, vaig recordar,
durant la interpel•lació, que els titulars actuals de les
conselleries que treballen en matèria social, i concretament en
drogodependències, són hereus d'un passat pobre i, per tant,
tenen un pressupost pobre i aquest pressupost es pot
incrementar, primerament perquè hi ha una normativa que és la
Llei d'Acció social, el títol cinquè, concretament, referit al
Govern a l'article 31, allà a on s'estableix que, com a mínim, el
6% i que, per tant, això no es realitza i crec que seria
absolutament necessari posar remei a aquesta situació. S'hi pot
posar perquè hom disposa de recursos suficients i es pot actuar
coordinadament, i crec que l'element de coordinació és
absolutament fonamental. 

El punt darrer, que parla que s'haurien de dur a terme una
sèrie de polítiques consensuades i arribar a un acord que
implicàs el compromís de no donar suport a moviments socials
de caràcter reactiu, crec que és absolutament necessari, i crec
que vaig ser bastant gràfic quan, des d'aquesta tribuna, vaig
recordar al Sr. Conseller que un error -crec que hi ha uns
determinats plantejaments erronis però tampoc no en faré molta
qüestió- en matèria d'ubicar centres de tractament, d'atenció de
drogodependències, sobretot dins l'àrea urbana, és molt fàcil
que pugui generar una reacció social negativa i que crec que,
més que arribar, després d'un procés, a un compromís de no
donar suport a moviments socials de caràcter reactiu, tal vegada
hauria estat una formulació més feliç que el grup que ha
presentat la moció ens demanàs que, avui i aquí, assumíssim,
els grups polítics que tenim representació en aquesta cambra, un
compromís, ja, de no donar suport a cap moviment social de
caràcter reactiu en matèria de les drogodependències. 

Tal vegada més que pensar en un procés que acaba amb
aquest compromís hauria de ser, pràcticament, un punt de
partida; per què?, perquè és una temptació molt perillosa,
perquè basta imputar a un ajuntament, a un consell insular, al
Govern de la Comunitat Autònoma que no actua bé i que, per
tant, no ha sabut arribar a un consens per despenjar-se d'aquest
consens i, d'una manera clara o dissimulada, donar suport a
moviments socials de caràcter reactiu; per què? perquè aquests
moviments socials de caràcter reactiu moltes vegades donen, o
poden donar, unes expectatives d'una geografia limitada,
afectada per aquell centre d'atenció a les drogodependències,
una determinada incidència electoral, i és evident que hauríem
de partir amb aquest compromís; no demanaria, jo, un
compromís general de totes les forces polítiques que es
presenten a les eleccions perquè ja sabem que hi ha forces
polítiques que, lamentablement, tenen dins la seva ideologia,
donar suport a moviments socials de caràcter reactiu; per
exemple, en el cas de França, una força tan important com és el
Front Nacional de Le Pen té com a element fonamental de la
seva ideologia i de la seva actuació cercar el suport o provocar
el suport i, fins i tot, inventar-se problemes dins la societat per
després recollir els vots. Crec, per tant, si m'ho permet la
portaveu d'Esquerra Unida sobre aquest tema, que si es pogués
introduir una petita modificació i partir amb un consens, amb un
acord de no donar suport, cap de les forces polítiques d'aquesta
cambra, a moviments socials de caràcter reactiu, tal vegada ens
podríem estalviar alguna sorpresa.

Dit això, donam suport totalment a les propostes perquè
crec que si s'aproven significaran, en aquest cas per al
Govern de la Comunitat Autònoma, una passa endavant.
Una passa endavant que és necessària perquè significaria
començar a superar una situació històrica de no actuació
suficient i començar a obrir els canals de més esforç
pressupostari, més coordinació i plantejar una actuació
política profunda, amb tota l'amplitud que requereix un tema
tan difícil com és el tema de les drogodependències, perquè
hem de recordar una cosa que crec que ja s'ha dit aquí, la
droga no només és un problema individual o un problema
sanitari, és també un problema cultural. Hem de recordar
que hem passat d'una etapa històrica allà on la droga va ser
un element reivindicatiu, recordem els anys 60 i principis
dels 70, quan hi havia un règim autoritari, allà on accedir i
consumir unes determinades drogues aquí o consumir-les a
altres societats de consum, era un acte de protesta que tenia
un caràcter progressista, un caràcter de lluita contra una
situació determinada. Avui, això ha canviat radicalment, la
droga és un element d'evasió, una evasió falsa que té unes
conseqüències tràgiques per a l'individu i unes
conseqüències molt greus per a la família i la societat en
general, per aquesta problemàtica complexa que és la droga
hi ha d'haver una resposta complexa. Crec que tots els punts
de la moció que ha plantejat Esquerra Unida plantegen
aquesta problemàtica, els vull felicitar per la seva
sensibilitat en aquesta matèria. Esper que el Govern doni la
resposta positiva adient. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. El nostre grup ha estudiat amb molta
atenció la moció que presenta el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, els seus vuit punts. Hem de dir que es
deriva d'una interpel•lació, la 5822/96. A la portaveu del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, li hem de dir que
evidentment trobam que dins d'aquesta moció hi ha..., tots
els punts que vostè presenta són repetitius perquè la majoria
es podrien trobar inclosos dins del punt primer.



2656 DIARI DE SESSIONS / Núm. 64 / 18 de març del 1997

Com vostè mateixa ha reconegut, i altres grups, el Sr.
Conseller de Sanitat (...) aquesta tribuna, la interpel•lació que
estava d'acord, i que el Govern estava elaborant el pla estratègic
del pla autonòmic de drogodependències. Abans de continuar
explicant perquè no votarem (...) a cadascun dels punts
d'aquesta moció, que no li donarem suport, és perquè vostès
presenten una dicotomia. Se suposa que quan es presenta una
interpel•lació, el Govern respon i la moció que es deriva és per
reforçar aquells punts o demanar al Govern aquells punts que el
grup que presenta la interpel•lació creu que no s'han complit,
però li he de dir que presentar una moció amb els punts exactes
que el conseller de la Conselleria de Sanitat i Consum ja va dir
a la interpel•lació que s'estaven fent, trobam que o és una
contradicció o es pot interpretar com a oportunisme polític per
part del grup que la presenta.

Si quedam d'acord en el primer punt, i vostès accepten que
a la interpel•lació que es va fer al Govern, el conseller ja s'ha
compromès a presentar aquest pla, com vostè comprendrà, és
contradictori que ara nosaltres li donem suport. És cert que hi ha
una dicotomia, però pensi que per part del Govern si es diu que
s'està fent i elaborant, donar-li suport o bé significa que no s'està
fent, cosa que no és certa, o bé si deim que sí és una
contradicció perquè ja ho feim. Ha de comprendre que, almanco
amb els termes que està presentat, no té massa sentit que
nosaltres li donem suport quan el Govern ja ho està fent.

Respecte al punt 2, que no li donarem suport, quan diu
"augmentar el pressupost", vostè ara està en un pacte de
progrés, estan governant el Consell Insular de Mallorca, vostè
sap perfectament que fer una modificació dels pressupostos és
molt difícil quan els pressupostos estan aprovats i més amb una
quantitat predeterminada i precisada com és aquest 50%. El
segon paràgraf, nosaltres hi podríem estar més o manco d'acord,
bé, estam d'acord, que és que a l'any 98 es revisaran aquests
pressupostos, ja està dins el primer punt, es diu que es detallen
els pressupostos (...) a través del pla estratègic.

En el punt 3 passa el mateix que en el 1 i el 2. Vostès
demanem organitzar i descentralitzar els dispositius de
dispensació de metadona. El Sr. Conseller també va exposar que
s'està fent aquesta feina i s'està progressant.

El punt 4, quan vostè diu "informe d'avaluació i (...)", vostè
mateix ha reconegut que portar tots els informes de les
organitzacions no governamentals que signen conveni amb les
diferents conselleries o la Conselleria de Sanitat i Consum seria
crear una precedent per totes les altres conselleries, vostè
comprendrà que venguin els informes i les memòries de totes
ONG al Parlament, seria més lògic que vostès emprin els cursos
parlamentaris adients, no que venguin d'aquesta manera al
Parlament. Amb això no deim que no, però pensi que cadascuna
de les conselleries, els consells insulars, els ajuntaments firmen
convenis amb una organització no governamental, evidentment
demanen tots els requisits, demanen factures i demanen els
comprovants i una avaluació dels motius per realitzar aquell
conveni. Normalment, la política de subvencions ja està quedant
un poc superada, sempre són convenis que ambdues parts
firmen un acord que el Govern o aquella conselleria fa una
aportació i aquella associació ha de complir els termes d'aquell
conveni, després, supòs que hi ha una avaluació.

Respecte el punt 5, vostès demanen que el Govern financiï
programes d'inserció sociolaboral. També el Sr. Conseller
va exposar que ja s'està fent des de diferents conselleries,
concretament, la que du el pes més fort, és la Conselleria de
Treball i Formació que són aquests 150 milions que
recullen.

(...) ens passaria el mateix, la Comissió Territorial de
Drogues està constituïda i també hi ha un compromís per
part del conseller d'activar a través del pla estratègic tots
aquests mecanismes i canals de coordinació.

Al punt 8 ens trobaríem el mateix, és a dir, no donar
suport a moviments socials de caràcter reactiu.
Evidentment, el pla estratègic, el pla autonòmic que ja està
aprovat, contemplaran que aquests acords s'han de complir,
però no només per part del Govern sinó per part de totes les
institucions, perquè al pla autonòmic hi figuren totes les
administracions, no només l'administració pública, Govern,
consells insulars, ajuntaments i altres institucions públiques
com pot ser el Ministeri (...), Sanitat, que són
administracions públiques, sinó que també hi trobam en
aquest pla autonòmic i estratègic contemplades totes les
organitzacions no governamentals que fan feina en matèria
de drogodependències. Vostè sabrà que hi ha un arc polític
complert dins d'un pla autonòmic, no només depèn d'una
administració governada per un determinat color polític,
amb això aquest tema pensam que queda prou garantit.

Respecte a la deformació, pensi que això està contemplat
tant pel pla autonòmic com pel pla estratègic. Per tant,
tornam insistir, no donarem suport però no perquè el
Govern, a vegades pot passar, que pugui caure en aquesta
contradicció que si el grup parlamentari que dóna suport al
Govern diu que no, vostès ho puguin interpretar com que el
Govern no té aquesta sensibilitat, al contrari, justament
perquè el Sr. Conseller de Sanitat i Consum ja ho va dir a la
interpel•lació, que treballen a tots aquests punts, consideram
que tal vegada no és oportú així com està formulat perquè
seria contradictori aprovar uns punts que el Govern ja està
actuant i, també, perdoni'm, nosaltres pensam que es podria
interpretar per la nostra part com a oportunisme polític. Ens
sabria greu que no es pugui interpretar d'una d'aquestes dues
vessants, però per al grup que dóna suport al Govern haver
de dir que sí a uns punts que la pròpia conselleria ja està
executant no ens sembla donar un marge de confiança i de
suport al Govern. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Thomàs, té vostè la
paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Vull agrair el suport que han demostrat el Grup Mixt, el Grup
del PSM i el Grup Socialista. Evidentment, com ara m'acaba de
recordar el Sr. President, no puc donar resposta a propostes que
em feien des de distints grups, com el Grup Mixt, de si feim un
recés o una negociació perquè amb la resposta del grup
majoritari de no donar suport a aquesta moció, no calen recessos
ni tan sols respostes a altres aspectes de detall.

Jo només vull lamentar profundament l'actitud del Grup
Parlamentari Popular, vull insistir que crec que el Grup
Parlamentari Popular és el responsable d'aquesta negativa, ja
que tenc l'impressió, crec que tota aquesta cambra va entendre
les paraules del conseller de Sanitat i Consum, en resposta a la
interpel•lació, amb una actitud de diàleg i molt més oberta que
allò que demostra el Grup Parlamentari Popular. La Sra.
Alberola no em pot dir que aquesta moció, tots els seus punts
són repetitius del primer, perquè precisament el primer fa
referència a un compromís del Govern, que el que feim només
és donar-li el temps, si parlen del primer semestre de l'any 97,
tenim present i recordar com vàrem dir a la interpel•lació, que
el pla autonòmic de drogues es comprometia en el primer
semestre de l'any 95. Jo vaig dir que a la moció especificaríem
el pla estratègic amb dos anys de retard, per tant, no em pot dir
que tota la moció està relacionada amb el pla estratègic, i no em
pot respondre que això pot ser un cert oportunisme perquè el
conseller ja em va anunciar que es faria el pla estratègic. Ell
sempre va parlar dels primers sis mesos d'aquest any, el que ha
dit el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida és, senzillament, que
els primers sis mesos de l'any acaben dia 30 de juny, per tant,
temporalitzam i li donam el suport, li deim que ho faci en
aquest temps que queda.

Tampoc no pot parlar, la Sra. Alberola, la representant del
Grup Parlamentari Popular, que els informes, avaluació, per part
del Govern, no per part de les organitzacions no governamentals
que col•laboren amb el Govern, el que nosaltres demanam és
que el Govern ens presenti una avaluació, ens digui com li ha
anat la seva col•laboració. No he parlat de subvencions, ni
tampoc no he parlat de convenis, sinó col•laboració Govern i
organitzacions no governamentals en el tema de les
drogodependències, que ens presenti aquesta col•laboració al
Parlament, amb la forma que sigui més adient, tampoc no deim
la forma, però que aquest parlament conegui si realment els
doblers destinats a associacions sense afany de lucre, a
institucions, realment tenen una avaluació correcta i tenen un
bon resultat pel pla estratègic o el pla autonòmic de drogues.

Finalment, em sembla impressionant, és l'única paraula
que em surt perquè no sé quina altra paraula he de donar,
que ni tan sols el punt vuit de la moció pugui ser aprovat pel
Grup Parlamentari Popular, on senzillament demanam
promoure acords entre totes les forces polítiques, és una part
de la moció que només demostra una bona voluntat i que,
com deia el representant del Grup Socialista, ni tan sols
hauria d'anar amb aquests termes sinó (...) en aquesta
cambra que tothom, totes les forces polítiques presents no
donarien suport a aquest tipus de moviments de caràcter
reactiu, però ni tan sols això és acceptable per part del Grup
Parlamentari Popular. No ens poden dir que això ja ho està
fent el Govern, com diu a tota la resta de les mocions, com
a representant del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
excepte una reunió de fa un any i mig on ens presentaren un
acord en aquests termes que hi ha a Catalunya, ens varen
presentar i ens va dir posteriorment la conselleria de Sanitat
anirà fent reunions per als grups polítics en aquests termes,
des de llavors no ens han tornat a dir res, almanco al darrer
punt no ens poden dir que també el fa el Govern perquè és
radicalment fals. El Govern no ha promogut, ni ens promou
als altres grups polítics, acords per evitar aquests tipus de
moviments de caràcter reactiu.

Per tant, res més, només vull reiterar l'agraïment als
altres grups parlamentaris i reiterar que una moció que
estava qualificada avui matí, abans de començar el plenari,
com a bona i que es mereixia tot el suport de tota la
Cambra, acabar el debat dient que el Grup Parlamentari
Popular no li dóna suport, senzillament, volem lamentar
aquestes actituds. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula. Un momentet, Sr. Pons, per què em
demana la paraula? No, vostè intervé en funció de la moció
que presenta el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, no en
funció de l'opinió que manifesta un altre grup (...). Té vostè
la paraula, Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Molt breument, Sra. Thomàs, lament que
vostè hagi qualificat com a impressionant la resposta per
part del Grup Popular, però pensi que nosaltres donam
suport al Govern i li torn a repetir que és difícil per a
nosaltres donar suport a uns punts que el propi conseller de
la Conselleria de Sanitat i Consum ja du a terme. Quan jo li
he dit repetitiu o reiteratiu, no li dic amb cap mala intenció,
al contrari, són punts que per això es fa un pla autonòmic i
un pla estratègic perquè reculli tota la política en matèria de
drogodependències.
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Vostè m'ha dit, concretament, que el punt vuit que no li
donam suport, però és que el punt vuit estarà inclòs dins del pla
autonòmic i dins del pla estratègic. Pensi que el pla estratègic
diu "presentar el pla, aprovar i posar en marxa", és a través
d'aquesta posada en marxa del pla com tots aquests punts estan
desenvolupats. Per tant, si vostès aportessin algun punt nou...,
però ja li he dit que aquí o podem dir que sí o podem dir que no,
ja li he dit aquesta dicotomia, si nosaltres deim que sí, és
desautoritzar al Govern i dir que no ho està fent, perquè pot
causar aquesta impressió. Per tant, maldament que vostès
puguin dir que el nostre grup no dóna suport a la prevenció, a
l'assistència en drogodependències, tal vegada, seria molt
lamentable que vostès fessin aquesta demagògia.

Esperar que una vegada presentat el pla es pugui debatre en
ponència, perquè el Sr. Conseller va dir que es presentaria al
Parlament. Una vegada es posi en marxa, vostès podran
comprovar que tots aquests punts estan contemplats i es
compleixen. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Conclòs el debat...

SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, deman la paraula per una qüestió d'ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, jo crec que no s'entén molt bé perquè es dóna
un torn de contrarèplica a un grup parlamentari sí i a un altre no.
En qualsevol cas, crec, Sr. President, que l'ordenació dels debats
que li pertoca al president, hauria de dur al Sr. President o bé a
conduir els temes i els continguts de les intervencions dels
distints diputats cap a la qüestió o que si els diputats obrin
qüestions incidentals i parlen, per exemple, de la gestió d'un
diputat d'aquest parlament a una altra institució, si el Sr.
President permet a un diputat obrir aquesta qüestió, hauria de
donar, lògicament, l'oportunitat al diputat al•ludit a intervenir
per defensar les seves postures i per manifestar la posició del
seu grup. Si no és així estarem permanentment convertint, amb
una confusió institucional impròpia, un camp de debat en
arguments que s'han de suscitar a un altre, o, si el Sr. President
té la benevolència de permetre a tots els diputats que diguin el
que vulguin, hauria de donar l'oportunitat als altres diputats per
defensar-se o puntualitzar, al manco, els seus punts de vista. En
nom del meu grup parlamentari, Sr. President, li faig aquest
prec que esper que sigui acceptat, si no és així, vull fer constar
la nostra protesta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo li accept aquest consell, però
com vostè molt bé diu qui ordena el debat és aquesta
presidència que ha seguit amb molta atenció tot el debat. Hi ha
hagut una intervenció en contra de la moció presentada per part
del Grup Parlamentari Popular que li ha correspost fer, en
aquest moment, una contrarèplica tal com preveu el Reglament.
El seu portaveu, en tot cas, podria haver demanat la paraula per
entrar en el debat (...) presenta la proposta de moció, però no
entrar en altres grups. Jo no he apreciat cap tipus de menyspreu
cap a altre institució, sinó una (...).

Dit això, passam a la votació d'aquesta moció
presentada, en qualsevol cas i en compliment del que
estableix l'article 165.4 per introduir un nou punt hi ha
d'haver l'acceptació de tots els portaveus, hi ha cap
inconvenient per introduir aquest punt presentat per
Esquerra Unida per poder-lo sotmetre a votació? Ja que no
hi ha cap inconvenient passam a la votació de la moció en
el seu conjunt. Algun portaveu vol votació separada?
Passam a votar conjuntament la moció presentada.

Senyores..., Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Sr. President, jo deman votació separada del punt 4 i,
com que veig que el punt 8 i el 7..., no, només del punt 4.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, el punt 4 de la moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt 4.

Passam a votar els punts 1, 2, 3, 5, 7, 8 i el nou punt
incorporat, que seria si s'aprova el punt número 6 o 5 ja que
el 4 decau.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjats tots aquests punts.

II.2) Moció RGE núm. 1482/97, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 5185/96, del 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".

Passam a la següent moció presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM sobre política del Govern
respecta a les actuacions del Govern a les Illes Balears per
eradicar o regular les activitats de transport i de comerç
il•legal, més conegudes com a "manteros". Sr. Sampol, té
vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Senyores i senyors diputats...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, la votació ja està conclosa i donat els resultats es
dóna per vàlida. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest hauria de ser un tema molt
important avui, de fet és un tema important al carrer, però no és
massa important dins aquesta cambra perquè avui hi ha altres
qüestions que la distreuen. Fa tres setmanes vàrem parlar de la
problemàtica dels "manteros" una activitat econòmica il•legal,
al•legal o irregular segons els casos que tractem, que afecten al
sector del turisme, al sector del comerç, al sector del transport.
En definitiva, aquests dies, sacseja a una part important del món
econòmic a Mallorca, mobilitzacions de comerciants,
mobilitzacions anunciades de transportistes, un conflicte
permanent que ja dura anys, ja dura sis o set anys, que
periòdicament ressuscita però que mai s'ha abordat d'una
manera seriosa. El Govern de les Illes Balears du anys perduts
sense intentar resoldre aquesta qüestió, de tal manera que el
problema ha anat creixent i s'ha fet tan gros, massa gros, que ja
ha ocasionat un conflicte d'interessos tan profunds que, no ho
dubtin, veurem aquestes setmanes que esclatarà amb força,
esperam que la cosa no passi a major. En qualsevol cas, sigui
quina sigui la postura del Govern, encara que sigui la postura de
no fer res que és la que ha fet fins ara, es lesionaran interessos
econòmics molt importants.

Amb aquesta moció únicament instam el Parlament de les
Illes Balears, proposam al Parlament, que insti el Govern a
prendre una sèrie de mesures, algunes de les quals no
signifiquen cap normativa nova, les quatre primeres, les altres
dues per regular dues activitats molt concretes. En primer lloc,
per tant, proposam que el Govern intensifiqui la inspecció i
denúncia de tots els vehicles i empreses de transport que fan la
competència als concessionaris de línies de transport regular. És
a dir, empreses, autocars, que al marge de la Llei d'ordenació
del transport, de manera totalment irregular, fan una
competència deslleial ja que han arribat a utilitzar les aturades
de línies regulars per robar materialment els clients dels
concessionaris d'aquestes línies regulars.

En segon lloc, proposam que se sancionin els establiments
i vehicles, perquè dins els vehicles també es fan vendes, que
venen productes sense llicència d'activitats comercials. Ens
trobam determinats establiments turístics, determinades
empreses d'autocar que practiquen una venda sense tenir cap
llicència que els autoritzi.

En el punt tercer, proposam que el Govern persegueixi
als fabricants i venedors de productes falsificats. Ens diran
que això és obvi, és que un govern no ha de perseguir d'ofici
les empreses o els fabricants i els venedors de productes
falsificats?, és evident aquesta proposta. Idò, duim anys que
productes cosmètics es falsifiquen i els fabricants han
presentat les corresponents denúncies davant la conselleria
pertinent, fins i tot en el jutjat, i el Govern no ha actuat.
Estan localitzats els centres de producció, de falsificació
d'aquests productes i el Govern no ha actuat. Es falsifica
artesania, es falsifica joieria, aquests productes falsos es
venen als turistes i a les persones majors que van a
determinades excursions.

En el punt quart, proposam sancionar les empreses que
utilitzen mètodes de publicitat enganyosa. Té la conselleria
distintes octavetes, n'hi ha a voler, poden triar les que
vulguin, allà on amb la simple lectura del producte que
ofereixen es veu que és un frau. L'altre dia, quan discutíem
la interpel•lació, els parlava d'una oferta d'una excursió que
per 1.000 pessetes incloïa visita a la Catedral, visita a
Valldemossa i dinar, a més del transport des d'una zona
turística que està a 50 quilòmetres de Palma. Aquí
evidentment hi ha d'haver frau, és una publicitat enganyosa.
Aquestes flassades miraculoses que ho curen tot, i que valen
60.000 pessetes, o existeixen els miracles, o és una
publicitat enganyosa. Tal vegada vostès creuen més en els
miracles que el nostre grup, en aquest cas. En definitiva,
tota una oferta fraudulenta que s'ha continuat tolerant durant
tots aquests anys.

A continuació, els punts 5 i 6 proposen ja que el Govern
promulgui determinades normes per regular per una part la
publicitat dinàmica, el que es coneix popularment com a
"tiqueters", i per altra banda les excursions turístiques,
exigint un control i una oferta de qualitat. Mirin, amb el
sistema dels tiqueters, per parlar clar i perquè tothom ho
entengui, s'està donant una imatge cutre de Mallorca.
Passejar per una zona turística a determinades hores
significa ser assaltat pel venedor de discoteca, pel venedor
d'una excursió, pel venedor d'un restaurant, pel venedor d'un
pub, etcètera; una oferta interminable mitjançant els
famosos tiqueters que pràcticament t'assetgen quan passeges
per una zona turística. 

Em deixava el tema de l'oferta de multipropietat, fins i
tot ofertes d'immobles en règim de multipropietat. En
definitiva és una publicitat agressiva que pertorba el turista,
que ha vengut a aquesta terra en molts de casos per divertir-
se i per descansar, i que senzillament a determinades zones
no pot passejar tranquil•lament pel carrer perquè està
empaitat per aquesta legió de tiqueters que li fan la vida
impossible. I no estic exagerant, ho he comprovat
personalment passejant no fa massa temps per una
d'aquestes zones turístiques.
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Quant a les excursions turístiques, els en parlava fa un
moment, és necessari que les excursions turístiques comptin
amb un guia professional. Mirin, aquí tenim centenars de
persones que han estudiat una carrera, que s'han especialitzat,
que han estudiat, que coneixen el turisme, que coneixen el
nostre patrimoni històric, artístic i cultural, que coneixen el
nostre territori; i aquestes persones no tenen feina, i mentrestant
es promouen unes excursions turístiques sense el mínim
coneixement i sense la mínima garantia d'oferta de qualitat, que
en molts de casos amaguen excursions comercials darrere les
quals hi ha uns interessos econòmics molt determinats, que
tenen noms i llinatges, els noms i llinatges de les grans
superfícies comercials que avui pràcticament et regalen el
transport gratis si vas a comprar a les seves empreses. Ens
trobam, per tant, que aquí es poden lesionar els interessos de
petits comerciants que pràcticament veuen que avui ja neix una
oferta d'excursió "comercial", però que en definitiva consisteix
en captar els turistes d'una determinada zona i dur-los a una
gran superfície comercial a fer les compres.

En definitiva, hi ha d'haver unes garanties de defensa del
consumidor. Tots aquests punts es poden resumir en un: defensa
del consumidor, sigui una persona major, de turisme de la
tercera edat, sigui un turista de qualsevol lloc del món que ve
aquí i té dret que si se li fa una oferta econòmica determinada,
sigui d'excursió, sigui de compra d'un determinat producte, no
se l'ha d'enganyar, i hem de tenir les garanties que el producte
que compra, sigui el producte que sigui, ha de tenir un mínim de
garanties de qualitat. I això és la feina del Govern. Per desgràcia
el Govern ha volgut contentar tothom, i veim com l'altre dia
havia arribat ja a un acord amb els comerciants i amb una part
important dels transportistes, els concessionaris de línies
regulars, i avui pareix que el Govern ha cedit a la pressió d'una
altra part del transport, i ja renegocia el decret. En definitiva és
la política de bandades, d'intentar contentar tothom, que només
té un resultat: que al final no queda ningú content, i això serà el
que passarà, i presumim mobilitzacions molt més importants de
les que hi ha hagut fins ara. 

Davant això, quina és la postura del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM? Davant aquest conflicte d'interessos que hi
serà permanentment, de quina part ens posam? Ens posam de la
part de la legalitat, de la part de la Llei. Avui hi ha unes
empreses legals. Avui hi ha uns comerciants que tenen el seu
establiment d'alta, amb perfecta situació urbanística, d'alta
d'Impost d'activitats econòmiques; i ens trobam uns comerciants
que han infringit la normativa urbanística, que estan
il•legalment situats, i que en molts de casos ni estan d'alta a
l'Impost d'activitats econòmiques; tan sols ni tenen en molts de
casos un domicili fiscal, perquè van canviant per eludir el fisc.
A quin dels dos col•lectius hem de defensar? Als que estan baix
l'imperi de la llei. A quins transportistes hem de defensar? Als
que estan en una situació legal. En tot cas, si el que volen és
defensar situacions que avui són il•legals, el Govern té els
instruments, que són dictar les normes que converteixin
aquestes activitats il•legals en legals. Que això els ocasionarà
algun conflicte? Segurament, però banyin-se, perquè per això
governen. El que no pot ser és rentar-se permanentment les
mans mentre hi ha col•lectius importants que reben un perjudici
econòmic gravíssim. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Altres grups que vulguin
intervenir? Per part del Grup Mixt té la paraula la Sra.
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan
es va tractar aquest tema, els famosos manteros, a la
interpel•lació que va motivar aquesta moció, Unió
Mallorquina ja va deixar ben clar que s'havien d'establir
diferències entre aquells denominats manteros que estan
sumits en la més estricta il•legalitat, i aquells que es
dediquen a organitzar excursions de forma legítima amb els
seus permisos, la seva llicència fiscal, i que estan al corrent
de les seves obligacions tributàries. Crec que el primer que
hem de fer és distingir entre uns i altres. També vàrem
especificar que l'economia s'ha de conjugar amb el que és
per una part qualitat del producte, i per l'altra la
competència, competència important per a un partit com el
nostre. No creim que el millor sistema sigui prohibir o
seguir reduint la capacitat competitiva dels nostres mercats.
Ara bé, si raons d'interès general aconsellen eliminar o
perseguir certes pràctiques fraudulentes o molestes, crec que
els poders públics estan obligats a fer-ho. En aquest cas és
al Govern a qui correspon prendre les mesures necessàries
per fer-ho possible.

En aquest sentit també hem de tenir en compte un nou
element, que no hi era al primer moment de la discussió
d'aquest famós tema. Es tracta que en aquests moments
existeix, almanco aprovat per Consell de Govern, un decret
de regulació de manteros i tiqueteros. Aquest decret encara
no està publicat, el desconeixem en profunditat, però creim
que aquesta normativa haurà d'establir els criteris de manera
objectiva, pels quals s'ha de regir aquesta activitat, i per tant
ha de ser la mateixa norma la que ens indiqui quines seran
les sancions i quines les actuacions mereixedores d'aquestes
sancions.

Finalment, vull dir que Unió Mallorquina votarà
favorablement als punts 2, 3, 4, 5 i 6, perquè pensam que a
pesar de l'obvietat de tot el que es diu a aquesta proposta,
pareix que no seria necessari per dur una interpel•lació i
llavors una moció a aquest parlament amb coses tan
lògiques; però atès que no s'ha fet un seguiment seriós de
quines són aquestes activitats que avui per avui actuen a la
nostra comunitat sense llicència, com la dels fabricants de
productes falsificats, també la publicitat enganyosa sobre
aquests, que va claríssimament en perjudici dels
consumidors, serà pel que donarem suport a la proposta.
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Ens abstendrem al punt primer, perquè tenim dubtes raonats
que sigui així com s'ha redactat aquest punt el millor, i creim
que suposa una restricció a la lliure competència que ha de
regular el mercat de transport. Unió Mallorquina no està massa
d'acord amb les concessions existents al dia d'avui, ni com es du
aquest tema. Per tot això demanam votació separada del primer
punt i de la resta.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Molt breument també vull comentar que el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida dóna suport a tot el conjunt de la moció
presentada pel Grup del PSM, i precisament pensam que el
primer punt és un punt prou important com per començar a
mostrar aquesta actitud nova respecte de la problemàtica que es
debat. L'únic problema és que intensificar la inspecció significa,
almenys per al nostre grup, noves vacants d'inspectors, que fa
pocs dies el director general de transports parlava de les seves
mancances de recursos personals, parlava que només tenia dos
inspectors, i que per l'any 98 intentaria una ampliació de
vacants. Pensam que a aquesta primera par de la Moció, hi
hauria d'haver anat implícit l'augment de vacants d'inspecció ja
a l'any 97. Realment amb aquests recursos humans és molt
difícil intensificar la denúncia a tots els vehicles i empreses que
fan la competència, i a la vegada intensificar la tasca inspectora,
però en funció dels recursos humans que es tenguin en aquests
moments, almanco plantejar com a objectiu de treball aquesta
intensificació. A la resta de la moció li donam igualment total
suport, i pensam que la polèmica que es viu en aquests dies a la
premsa i que anam seguint sobre l'anunci de decrets del
proppassat Consell de Govern i posterior discussió des dels
distints punts de vista dels sectors implicats, ens fa dur que
realment continuam sense conèixer fins on arribarà el decret de
publicitat dinàmica, fins on arribarà el decret que regula
l'excursió turística, però que de qualque manera la solució
d'aquests dos aspectes hauria d'anar pel camí que ha plantejat el
Sr. Sampol: la defensa de l'usuari i la defensa de la legalitat
existent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta moció pot semblar molt repressiva en els seus
primers punts, perquè la veritat és que intensificar la
inspecció, sancionar, perseguir i sancionar són verbs
contundents, però suposa efectivament l'exercici de les
potestats en defensa de la legalitat; però per altra part també
és una moció constructiva, en el sentit que els dos darrers
punts proposen dues regulacions, dos decrets, o dues lleis si
fessin falta, per resoldre la qüestió d'aquests venedors
dinàmics, tan dinàmics, promotors de vendes, que són els
tiqueters, i les excursions turístiques i comercials.
Probablement el problema és com regular-ho, més que dir
que es reguli. Probablement dir que es reguli és la moció
més fàcil, i la prova que com regular-ho és un problema és
com es troba d'enfangat que es troba el Govern pre donar
solució a aquest problema. El conseller de Foment
probablement avui no és aquí perquè està segurament reunit
amb els manteros o amb els antimanteros, que el tenen
permanentment ocupat, i que per tant l'impedeixen fins i tot
assistir als debats en què es tracten aquestes qüestions.

La veritat és que el Govern va envant i enrere, que
aprova un decret i després l'hiverna perquè té pressions que
no està prou bé, i el dubte que es planteja és si realment sap
cap a on ha d'anar, si sap el Govern què vol resoldre, si té
diagnosticat el problema i sap quina és la seva voluntat per
solucionar-ho o no; perquè si no, crec que estam en un
conjunt de confusions i de dificultats insuperables, perquè
no se sap molt bé a qui donar la raó, si a Pimetur i Afedeco
i els guies turístics, o si als transportistes o al Foment de
Turisme, que diuen el contrari del que diuen els anterior. A
més, tot això sumat amb accions reivindicatives diverses,
uns comerciants que es manifesten i que impedeixen que
surtin les excursions un moment donat, que es calmen quan
se'ls promet un decret, o quan es fa aquest decret, uns
transportistes que diuen que faran un tancament patronal, i
que aturaran totes zones turístiques i aturaran totes les
excursions si aquest decret va endavant. I per si faltava res,
surt el Foment del Turisme i ens fa un cant a la llibertat
absoluta del mercat, i per tant un cant que cadascú vagi allà
on vulgui, que vengui el que vulgui, i que se situï allà on
vulgui, perquè això és la llibertat del mercat, mal entès,
entenc, des del nostre punt de vista. Per tant, la situació no
pot ser més confosa i més entretenguda per a un conseller de
Foment, que el que li agradaria és inaugurar carreteres, i no
veure's complicat en aquestes trampes mortals que suposa
la batalla dels manteros o dels antimanteros.

En conclusió, senyores i senyors diputats, encara que
comprenc que la dificultat la té el Govern i no els grups
parlamentaris amb aquesta situació, és que nosaltres estam
d'acord amb aquesta moció, i desitjam efectivament que el
Govern actuï sense retrocessos en defensa de dos criteris
que són els consumidors i la qualitat dels productes que se'ls
venen, i per altra la lleial competència, tant en matèria de
transport com en qualsevol altra activitat relacionada amb
el transport i el turisme. Gràcies.
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(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. Vicepresident
primer en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Sampol, fa dues setmanes, més o menys, dia 4 de març vostè
va plantejar aquí una interpel•lació sobre el tema dels manteros.
Es varen dir moltes coses, la majoria d'elles bastant encertades.
No pretenem donar una visió molt distinta a la que vostè dóna,
i vostè anava dins una tònica, una manera de veure el problema
que pareixia que efectivament arribava a una conclusió on
segons vostè, i ho diu aquí, faltava una capacitat normativa i
una capacitat sancionadora a través de la inspecció. Al final de
tota la seva intervenció, ad pedem literae diu: "Per la nostra part
esperaríem de la intervenció del Consell garanties per ja no
haver de presentar una moció; o si d'aquí al pròxim Consell de
Govern hem hagut de presentar-l perquè tenim just 48 hores,
poder-la retirar".

La veritat és que amb el que vostè va dir i el que ha fet el
Govern en aquesta comissió de Govern, que devia ser més o
menys dia 7 de març, em feia la impressió que vostè ja no
presentaria aquesta moció, o si la presentaria, l'hauria retirada
per haver superat les 48 hores i no quedar-se vostè amb la
impossibilitat de presentar-la. Veim que no és així, m'he
equivocat, em sap greu. Però després llegim la seva moció, i la
veritat és que no sabem què dir. Hi ha hagut un altre portaveu
que creu que els quatre punts primers de la seva moció són per
al Govern una cosa terrorífica. Doncs jo no la veig tant
terrorífica. Realment, tal com s'ha dit, és una defensa de la
legalitat, i llavors ningú no pot anar contra la legalitat, o no és
convenient que ningú hi vagi, perquè s'exposa a acabar
malament.

Al punt primer vostè diu "intensificar la inspecció de tots els
vehicles i empreses que fan la competència als concessionaris
de línies de transport". Fins aquí podria pensar el mateix que el
portaveu d'un altre grup, que diu que això es pot entendre en
prohibir la competència als de línies regular. Jo vull significar
que per al nostre grup el que té importància és la paraula
"infringint" la Llei d'ordenació del transport. Llavors, si hi ha un
senyor que infringeix una llei, lògicament se l'ha de sancionar.
I si s'ha d'intensificar la inspecció, ens pareix molt bé, i li
donam tot el suport. Tant és així, que ja es va dir que aquesta
intensificació de la inspecció ja s'havia produït. Li vàrem donar
unes dades de la Conselleria de Transports, quant al nombre de
visites, d'expedients, etcètera. També s'han produït aquestes
inspeccions des d'un punt de vista d'inspectors de turisme i de
comerç.

El segon punt, sancionar els establiments i vehicles que
venen productes sense llicència d'activitat comercial. M'ha
explicat la qüestió dels vehicles, perquè la veritat és que no
acabava d'entendre com havíem de sancionar un vehicle que
ven. Ara sí, pareix ser que dins el vehicle es ven, doncs molt
bé. Si entenem que per establiment tant és un local
comercial com pugui ser un autocar, ens pareix molt bé que
tota aquella persona física o jurídica que es dedica al
comerç i no té la corresponent llicència, ha de ser castigat,
i per això hi ha els inspectors.

Que hem de perseguir els fabricants i venedors de
productes falsificats? Serà molt dur per qualcú, per nosaltres
no ho és. És així, s'ha de castigar aquests senyors, allà on
sigui i qui sigui, perquè aquí pareix ser que això és una
qualitat exclusivament d'aquests senyors manteros. Em
pareix que hi ha moltes altres possibilitats que no se'ns han
d'escapar, i que a més han sortit damunt la premsa. Estam
cansats de llegir que, per exemple, hi ha falsificacions de
marques Hugo Boss, de Benetton, de Pierre Cardin, de
fabricants i de venedors; per tant a aquests com als altres
s'ha d'encalçar i s'ha de tenir la inspecció a punt.

I el quart apartat, de sancionar les empreses que utilitzen
mètodes de publicitat enganyosa, estam en el mateix, no es
pot dir que venem una flassada miraculosa si no ho és. Ara,
s'ha de saber si ho és o no ho és, i si la vol comprar o no la
vol comprar; perquè a mi em poden contar per la televisió
que tal producte és el millor de tota Europa, i m'ho puc
creure o no m'ho puc creure, i puc comprar aquest article,
sent o no sent el millor d'Europa. De totes maneres el frau,
si hi ha una publicitat enganyosa, és un frau i s'ha de
perseguir.

Després arribam als dos darrers punts, el cinquè i el sisè.
També estam d'acord amb vostè, s'ha de regular l'activitat
dinàmica i s'han de regular les excursions turístiques. Ara
bé, així com als quatre primers no hi ha cap dubte, li
votarem a favor, quant a aquests dos ens ha de permetre que
li votem en contra. Li votarem en contra, però no perquè
estiguem en contra de la idea de fons, sinó que en aquest
moment -i per això em referia abans que creia que vostè
retiraria la seva moció- ja està en marxa tot això, i vostès,
tots els portaveus dels diversos grups, s'hi han referit.
Sistemes de publicitat dinàmica, Sr. Sampol, hi ha un
projecte de llei. Vostè no el coneix, jo tampoc, però hi ha un
projecte de llei, i com a tal projecte de llei es durà aquí,
s'aprovarà aquí, i abans l'haurà conegut vostè, el seu grup,
igual que tots els altres. Per tant, anem a donar un marge a
aquesta situació. Regular les excursions turístiques? El
mateix, vostè sap que s'ha aprovat en aquest cas un decret,
no un projecte de llei; per tant el decret no vendrà aquí, però
el que s'ha aprovat és un esborrany, va anar a la Comissió de
Govern de dia 7 de març, em pareix que era, s'ha fet un
esborrany, aquest esborrany està a disposició, diguem de la
Conselleria, a fi i efecte de poder-lo modificar i millorar, al
mateix temps que aquest projecte de decret ha d'anar al
Consell Consultiu, per tenir l'aquiescència que està bé i
estam dins l'ordenació jurídica corresponent. 
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Per tant, a aquests dos punts, Sr. Sampol, no és que no
estiguem d'acord amb el fons, sinó que li votam que no a fi i
efecte que el Govern pugui acabar aquest cicle que ara ha
començat. Si una vegada que es conegui el decret, una vegada
que vengui aquí el projecte de llei de publicitat dinàmica serà el
moment on vostès, com tots els altres grups, podran començar
a disparar l'artilleria si és que no li pareix bé. El que no és
correcte és que ho facem abans de saber el que passa. I per això,
tal com dic, li votarem a favor els quatre primers punts, i en
contra el cinquè i el sisè. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. De la intervenció de fa tres setmanes
del conseller ens va quedar una cosa clara, i és que pareix que
el Govern estava decidit a regular el tema de la publicitat
dinàmica -els "tiqueters"- i el tema de les excursions, mitjançant
normes, ja fossin de rang legislatiu, o en forma de decret. La
veritat és que hem estat a l'expectativa, els vàrem registrar la
moció abans de les 48 hores preceptives, i aquestes dues
setmanes que han passat hem estat esperant per veure si es
concretaven la presentació d'aquest projecte de llei, com a
mínim l'aprovació per part del Consell de Govern, i conèixer un
decret, del qual hem tengut referències pels mitjans de
comunicació, que fins i tot ens haguessin pogut donar
arguments per efectivament retirar la moció, o els punts de la
moció que hi feien referència. Fins avui matí pensava que això
seria possible, com a mínim pel que regulava el tema
d'excursions; però la veritat, amb aquest titular, que el Govern
cedeix a la pressió d'un dels sectors i renegociarà el decret quan
ja pràcticament havia arribat a un acord amb el sector que
s'havia mobilitzat inicialment, sí, senzillament.

Aleshores, quina és la nostra percepció? Ho deia el Sr.
Triay: Una passa envant i dues enrere, com els crancs o, si
volen, aquell ball que hi havia els anys 60, que es deia la yenka:
"izquierda, izquierda, derecha, derecha", però la veritat és que el
Govern no actua.

I què ens aprova el Grup Parlamentari Popular? Bé, el de
sempre, que estan a favor de lluitar contra les infraccions de
la Llei d'ordenació del transport -hi estan a favor, però no ho
fan-, que estan a favor de perseguir la publicitat enganyosa.
I si hi estan a favor, per què s'han mobilitzat tots els
comerciants, una part dels transportistes, els guies turístics?
Per vici? Li pareix que els agrada molt sortir al carrer i
posar-se a davant un autocar, i promoure tots aquests
conflictes, i perjudicar la imatge de la seva zona? Li pareix
que ho fan afecció, perquè són uns revolucionaris de setze
anys? Són senyors, són empresaris, que tenen la seva
empresa, que aquest dia segurament no venen, que han
hagut de tancar les barreres, i simplement surten ja per
instint de supervivència. M'ho deia un concessionari d'una
empresa de transport: calculaven 80.000 pessetes diàries el
que pràcticament li robaven -perquè això és robar- aquestes
empreses il•legals que a la seva aturada 5 minuts abans de
passar l'autocar li prenen els clients. I això està denunciat a
la conselleria del Sr. Verger amb actes notarials que donen
fe d'aquesta situació. I què ha passat? Res de res. Igualment
que el cas que jo els explicava, del fabricants, dels
industrials, petits artesans -perquè això ja és artesania-
d'aquest perfum típic mallorquí, "Flor d'ametller", du
aquesta ampolleta de vidre d'artesania amb una floreta
d'ametller a dins, desesperat perquè li falsifiquen. Dins un
viatge d'autocar se'n varen vendre 200.000 pessetes; quan un
senyor es va adonar del frau va exigir i tots els compradors
exigiren que es tornassin els doblers, i amb un únic viatge
d'un autocar s'havien venut 200.000 pessetes d'aquest
producte. La situació és dramàtica i perjudica moltíssim
sectors econòmics tradicionals mallorquins, empresaris que
s'esforcen dia a dia per tenir el seu negoci obert i, què es
troben?, es troben que el Govern empara els il•legals, a
vegades empreses de fora, a vegades empreses
multinacionals, grans superfícies comercials que estan
emparades per aquesta passivitat del Govern. 

Vostès diuen que sí, però a l'hora de regular, de dictar
normes, zero; a l'hora d'enviar els inspectors miren a una
altra part; aquesta és la realitat que hi ha avui en dia, i per
això aquesta gent surt al carrer, per defensar el seu pa de
cada dia, per defensar la imatge d'unes zones turístiques que
es fa malbé per aquests sistemes de publicitat tan agressiva,
i el Govern simplement fa deixadesa de les seves funcions.
Aposta, Sr. Cañellas, aquest suport als quatre primers punts
de la nostra moció no ens el creim, perquè duen anys fent
aquesta pràctica aquí dins, dient que sí, que ho faran, que hi
creuen, però llavors no actuen, com tampoc no creim que
tenguin una voluntat decidida de regular el dos punts que,
curiosament, els dos únics punt que va semblar que el Sr.
Verger tenia clars, avui votaran en contra. Senzillament,
senyors del PP, ja no els creim, i per a vostès aquests no és
el problema perquè segurament passen del fet que el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM els cregui o no; el que és
més important és que una part important dels afectats
tampoc ja no els creuen, a vostès, perquè els han torejat
massa vegades. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Cañellas, té vostè la
paraula.
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EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, vostè s'ha fet una
pregunta dient a veure què és allò que votàvem nosaltres;
nosaltres votam el que vostè ha proposat, per tant no ens doni,
just a nosaltres, la sensació de ser uns bojos o uns fora de sèrie,
són vostès, vostès han dit "això és un bon camí per anar per
aquí", perquè si no, per què ho ha proposat?, és que és dolent?,
no, vostès ho proposen, nosaltres ho aprovam i ara resulta que
nosaltres no sabem què ens pescam. Sr. Sampol, alerta, perquè
vostè ho ha proposat. Nosaltres estam tan conscienciats com
vostès dels problemes que hi ha amb els manteros i les
denúncies i les mobilitzacions que hi ha per dues o tres zones,
no n'hi ha moltes més, i per això també li hem dit i li hem
reconegut que els punts cinc i sis estan en marxa. Vostè diu que
no s'ho creu; val, l'infern està ple de desconfiats.

Un altre punt. Vostè diu que no s'ha fet res de res; idò miri,
en aquest avantprojecte de l'esborrany del decret d'excursions
turístiques vostè ha dit que hi ha d'haver un guia turístic. Bé,
idò, aquí es parla -i li reconec que no està tancat, és un
esborrany- es diu que durà un guia turístic titulat durant tot el
trajecte a les excursions de tipus cultural. Vostè ha esmentat
també allò de la recollida de possibles clients d'aquests senyors
manteros a les estacions o a les parades de les línies regulars;
també es preveu això, es prohibeix que es facin aturades, al
servei discrecional, que faci aturades per recollir passatgers als
llocs senyalitzats per al servei de transport regular. Torn a dir
que és un esborrany, no està aprovat definitivament, jo li he dit;
jo tampoc no tenc més que això, no el tenc, l'esborrany sencer
del decret. Ara, per això li he dit que és un esborrany que està
subjecte a qualque modificació, encara, però tampoc no crec
que un dia hagin guanyat els comerciants, l'altre dia -segons la
premsa- han guanyat i hem canviat degut a la línia regular, i el
tercer dia hem canviat una altra vegada perquè ara guanyen els
manteros; són molts de canvis seguits. Jo crec que al final
tothom vol arribar a un terme mitjà i que no guanyi un ni que
guanyi l'altre, que al final hi guanyi Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació d'aquesta moció. Hi ha petició de
votació separada?

Votarem en primer lloc els punts números 1, 2...

Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, havíem demanat votació separada del punt 1.

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem a votar el punt número 1 de la moció
presentada.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 56; abstencions, 2. Queda aprovat el punt
número 1.

Passam a votar els punts números 2, 3 i 4 conjuntament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Passam a votar el punt número 5 i el punt número 6.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjats el punt número 5 i el punt número 6 d'aquesta
moció. 

II.3) Moció RGE núm. 1493/97, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a objectius i línies d'ajudes pròpies de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge.

I passam al debat de la darrera moció, que és la
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius i línies d'ajut pròpies de la Comunitat autònoma en
matèria d'habitatge. Per fer la seva defensa té la paraula el
Sr. Francesc Antich.
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EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, després
d'haver interpel•lat el Govern en matèria de política d'habitatge,
concretament en relació a objectius i línies d'ajudes pròpies de
la Comunitat autònoma en matèria d'habitatges, avui presentam
la moció subsegüent amb l'ànim de fer unes propostes
encaminades a millorar l'actual política del Govern de la
Comunitat autònoma en matèria d'habitatge. 

Abans de començar, vull demanar disculpes perquè, per
error, en el primer apartat de la moció, a la tercera línia, hi
sobra la referència a l'any 1997 ja que aquest apartat es refereix
als objectius que s'ha marcat el Govern dins el pla quadriennal
1996-1999. En relació a aquest primer apartat només vull dir
que actualment tan sols han passat un any i pocs mesos en
relació al quadrienni 96-99 i que, per tant, és un bon moment
per fer una valoració de com anam de compliment d'objectius
i que, per tant, en el cas que fos necessari, ara encara estam en
un bon moment per rectificar o millorar polítiques. De fet, des
del nostre punt de vista i tenint en compte l'experiència del
quadrienni anterior, seria convenient adoptar diverses mesures
que assegurin un millor compliment d'objectius i una més
efectiva política d'habitatge a la nostra comunitat autònoma. 

Parlarem d'algunes d'aquestes mesures en els apartats
posteriors d'aquesta moció, però abans voldria fer especial
menció al compromís del Govern de construir, durant el
quadrienni 96-99, 1.500 habitatges de protecció oficial en règim
especial. Des del nostre punt de vista, en règim especial no hi
ha percentatge bo si no és el d'aconseguir el 100% del
compliment d'objectius, i això per moltes de raons, entre d'altres
perquè es tracta dels habitatges destinats a la gent més
necessitada perquè en aquest règim el compliment d'objectius
depèn directament del Govern, ja que per l'experiència que
tenim de plans anteriors sabem que en aquest règim no
participen altres promotor; per tant, si el Govern ha promès
1.500 habitatges en règim especial en quatre anys és perquè
pensa fer-les a través de l'Ibavi i, per tant, perquè té
perfectament planificada i controlada aquesta actuació. És per
això que, essent els habitatges dels més pobres i depenent
aquesta actuació directament del Govern, pensam que en
aquests tipus d'habitatges no ens podem permetre cap tipus
d'incompliment.

En relació al segon apartat de la moció vull dir que any rera
any se'ns prometen plans o programes per aconseguir sòl per
construir habitatges en règim especial, però també any rera any,
a l'hora de presentar el pressupost de l'Ibavi, percentatges
importants dels habitatges que es pretenen construir no tenen
una previsió de sòl, una ubicació determinada. Nosaltres som
conscients que no es tracta d'una tasca fàcil, però també ho som
del fet que una bona gestió en règim especial passa per comptar
amb els instruments adients per fer una bona política
d'adquisició de sòl. Per tant, si es tracta d'una qüestió que no és
fàcil però que a la vegada és molt necessària és convenient que
el tema tengui el suport dels mitjans i organització necessaris.
En aquest assumpte és important planificar les actuacions amb
temps; és imprescindible establir una bona coordinació amb els
ajuntaments i facilitar-los l'assessorament i ajuda per a
l'adquisició de sòl per construir habitatges; és convenient
comptar amb un gestor especialitzat en el tema, un organisme,
institut o departament d'un institut que es dediqui a l'adquisició
de sòl i a la seva urbanització, si fa al cas, un gestor que faci
bon ús dels instruments que preveu el text refós de la Llei del
sòl del 1992 en el seu títol vuitè sobre intervenció en el mercat
del sòl, així com també de les mesures de finançament
d'actuacions protegibles en matèria de sòl previstes en el Reial
Decret 2812/1995, sobre habitatge i sòl. També en aquest
supòsit pot ser convenient reforçar les ajudes existents amb una
línia pròpia d'ajudes de la Comunitat autònoma. Sense els
mitjans i l'organització adient és difícil afrontar aquesta qüestió

sense caure en la improvització, de la qual cosa ja tenim un
poc d'experiència i dificulta la realització d'una bona gestió
en règim especial.

En relació al tercer apartat de la moció -ja ho
plantejàrem a la interpel•lació- nosaltres creim que seria
necessari trobar un conjunt de mesures que complementin
el pla estatal i, per tant, que facilitin el compliment dels
objectius que la Comunitat autònoma s'ha marcat en relació
a aquest pla. El conseller de Foment ens deia que era
partidari d'esperar la possible modificació del pla actual
anunciada pel Govern estatal. En relació a això hem de dir
que aquest és un tema que es pot allargar; el ministre de
Foment parlava de tenir enllestida la modificació, és a dir,
el nou pla 1998-2001, a finals del 96 i principis del 97 i
estam ja a mitjans dels mes de març i encara no en sabem
res. Per altra banda, per establir ajudes pròpies no és
necessari esperar ningú; moltes altres comunitat ja en tenen
un bon caramull d'establertes, ja les tenien en el pla
quadriennal anterior i les mantenen a l'actual. Nosaltres
pensam que el Govern no hauria de deixar passar aquest any
1997 sense establir un conjunt de mesures d'aquest tipus,
mesures i ajudes que haurien d'aconseguir uns més amples
i bons compliments en matèria de règim especial i general,
mesures que incentivin el lloguer tan des del punt de vista
d'augmentar les ajudes als promotors o adquirents com
modificar normatives que incentiven, actualment, la
compra-venda, com és el cas del Decret d'adjudicació
d'habitatges que permet, a famílies amb un guany d'una
vegada el salari mínim interprofessional, accedir a la
compra-venda en règim especial, quan sembla que el més
lògic seria que totes aquelles famílies que estan per baix de
l'1,5% del salari mínim interprofessional es derivassin a
lloguer.

Per altra banda, si estam d'acord amb el fet que tenim
milers de cases desocupades i que d'aquestes segurament un
gran percentatge necessita importants reformes per fer-les
habitables, si estam d'acord, a més, que hem de prioritzar la
utilització d'aquests habitatges per omplir de vida els centres
històrics i nuclis antics de les nostres poblacions abans de
continuar empenyent nous creixements en els pobles i
ciutats que ens duran a consumir més territori i a mantenir
més serveis i infraestructures, si estam d'acord amb tot això
hem d'afavorir la rehabilitació d'habitatges, i l'hem
d'afavorir de per tots els costats, dins tots els règims, no
només amb el Decret de la Comunitat autònoma. Hem de
prioritzar la rehabilitació a l'hora de fixar-nos objectius dins
el pla estatal en matèria de règim especial, augmentar les
promocions destinades a rehabilitació tal com ha fet sempre
el Patronat municipal de l'habitatge de l'Ajuntament de
Palma. Es pot afavorir, també, amb la millora del règim
general o d'altres sistemes establerts a l'actual decret
d'habitatge, complementant les ajudes previstes en matèria
de rehabilitació, facilitant que els adquirents, promotors o
autopromotors s'interessin més per aquesta forma d'actuació.
Es pot afavorir també -i aquí enllaç amb l'apartat cinquè de
la moció- amb la creació d'oficines que ajudin a vèncer
ports burocràtics a la gent, oficines que facilitin a la gent
optar per la rehabilitació, oficines que informin i ajudin a
gestionar sol•licituds a la gent d'acord amb les possibilitats
que permet el sistema establert actualment. Aquestes
oficines podrien cobrir grups de pobles o mancomunitats
funcionant de forma anàloga a altres serveis que aquestes
mancomunitats ja tenen establerts. 
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Per altra banda, des del nostre grup creim que s'haurien de
fer més esforços en pro dels col•lectius amb especials
dificultats. Fins i tot el conseller també ha parlat d'aquesta
qüestió algunes vegades. Ens consta el fet que, en relació a la
gent jove i als minusvàlids, existeix el sistema de quotes i que
fins i tot s'ha treballat en alguna promoció per als joves.
Nosaltres creim que aquests col•lectius no només han de tenir
assegurada una quota, creim que les seves especials dificultats
necessiten més atenció, línies específiques que els facilitin
també econòmicament l'accés a un habitatge. Els joves tenen
molts de problemes a l'hora d'accedir a un habitatge per moltes
raons; entre d'altres, perquè no compten amb un habitatge previ,
perquè s'inicien en el món laboral, etc. Per tant, és necessari
arbitrar ajudes específiques així com crear iniciatives noves per
a ells, com per exemple desenvolupar programes de construcció
d'habitatges en règim de lloguer amb opció de compra i per
preus per baix del mercat dirigits, principalment, a parelles
joves i a joves amb càrregues familiars o, per altra banda,
desenvolupar programes de rehabilitació d'habitatges en els
cascs antics per llogar a joves amb baixos nivells de renda.
Aquesta darrera qüestió és important, ja que hi ha pobles i
barriades que pateixen despoblació i de les quals un percentatge
molt gran de la seva població és gent major, com passa en el Pla
de Mallorca i a algunes barriades de Palma, llocs a on vendrien
molt bé actuacions específiques d'aquest tipus.

Pel que fa al quart punt, només vull dir que, des del nostre
punt de vista el decret de rehabilitació propi de la Comunitat
autònoma, a efectes d'estar més en línia del que és realment una
política d'habitatge i sempre vist des d'un caire més social,
creim que seria convenient que establís les ajudes tenint en
compte els ingressos dels sol•licitants, tot i que tenim clar que
per a les capes més baixes ja hi ha el règim de protecció
especial o d'altres règims que preveu la legislació sobre
habitatges de protecció oficial, però s'ha de dir que tampoc no
és menys vera que, dels sol•licitants que s'emparen en el decret
autonòmic, també hi podem trobar famílies de molt diferent
capacitat econòmica, i el més lògic és que aquells que la tenen
menor rebin més ajudes. 

En definitiva, creim que és necessari millorar l'actual
política d'habitatge del Govern i que aquesta moció conté un
caramull de propostes en aquest sentit. Amb aquesta actitud
i intenció l'hem presentada i amb aquesta actitud i intenció
voldríem que tengués el suport dels diferents grups
parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, començaré amb les paraules amb què el conseller
de Foment va finalitzar el torn de rèplica a la interpel•lació
que ha donat pas a aquesta moció, i va dir: "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 de les utopies s'aconsegueixen bons
resultats". Començ amb aquestes paraules per recordar que
l'accés de tothom a l'habitatge no és una utopia sinó un dret
constitucional, que el deure del Govern és lluitar per
aconseguir-ho. Estam d'acord amb el fet que a la nostra
societat hi ha moltes problemàtiques plantejades i que s'han
d'establir prioritats, però la política social enfront d'aquells
que compten amb més recursos pens que ha d'estar entre les
primeres prioritats d'un govern. Segons ens va dir el
conseller el grau de compliment del Pla nacional d'habitatge
fins al febrer del 97 a la nostra comunitat ha estat d'un
88,7% i, encara que sigui relativament alt i que sigui la
quarta comunitat en compliment d'objectius, tampoc no
podem oblidar que som la primera comunitat autònoma amb
la renda per càpita més alta.

Per tot això s'ha de donar satisfacció a les necessitats
d'habitatge i al dret establert a l'article 47 de la nostra
constitució, que constitueix una necessitat bàsica dels
ciutadans; donar satisfacció a la pura necessitat
d'allotjament és propi de societats no desenvolupades. A
societats desenvolupades com la nostra l'objectiu hauria de
ser més ample, hauríem d'anar més enllà, l'objectiu ja hauria
de ser fer parcs, fer jardins, fer ciutats accessibles, que no
tenguin barreres que, per cert, el conseller de Foment, quan
va ser president del Consell Insular de Mallorca era molt
sensible a l'eliminació de totes les barreres dels edificis
d'aquella institució. Ens correspon, idò, a tots els poders
públics establir mecanismes adequats, legals i financers, que
possibilitin l'accés a tots els ciutadans a un habitatge digne,
però sobretot a aquella població amb un poder adquisitiu
baix. 
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Aquesta moció, en els seus punts concrets -que diré
breument quina serà la nostra postura- passant als punt concrets,
com he dit, el primer és elemental, i si em permeten, un poc de
Perogrullo; si es fa un pla a on es marquen uns objectius és
evident que es fa perquè es pensa complir un 100% i que els
objectius del Pla d'habitatge seran els que aquest govern pensarà
complir. El segon punt pens que és una proposta assenyada i
assumible pel Govern, a més que les propostes que es fan estan
dins el programa del Partit Popular a l'apartat B i que, en
conseqüència, amb aquest programa pens que seria molt
important posar en marxa aquest pla estratègic per adquirir sòl
per construir habitatges de protecció oficial especial, que tal
com ja he dit estava contemplat en el programa d'aquest partit.

Quant al tercer punt crec que es podrien establir mesures
complementàries al pla estatal per incentivar el lloguer i la
rehabilitació i facilitar l'accés a l'habitatge als joves, als
minusvàlids; segons va dir el senyor conseller la rehabilitació
es contempla com a prioritària en la política d'habitatge del
Govern. Però sembla que el lloguer planteja més reserves
atenent a la demanda, però hem de recordar que la precarietat
del mercat laboral fa que cada vegada hi hagi un número més
important de demandes d'habitatge de protecció oficial, que no
es pugui optar a la compra i que, com a alternativa, tendrien el
lloguer, però també recordant les paraules del conseller que va
demanar que seria interessant veure quines series les línies que
marcaria aquest pla estatal, la meva postura seria, per tant,
esperar a veure com ve aquest pla i, per tant, votaríem que no.

El quart apartat de la moció fa referència a la modificació
del Decret 39/1991, sobre declaració d'àrees de rehabilitació
integrada a la Comunitat Autònoma de les Balears, i pens que
aquesta mesura és una proposta lògica, que a mesura que hi ha
més ingressos s'ajudi menys i al contrari, encara que no sé si
s'han establert mesures en aquest sentit. 

En el darrer punt, allà a on es proposa crear oficines per
facilitar la informació i gestions particulars en relació al pla
d'habitatge en principi sembla positiu, però el més important no
és crear oficines, sinó la informació que pugui arribar a tots els
ciutadans. El Partit Popular també, en el programa electoral, a
l'apartat de joventut, a l'apartat A, parla de crear una assessoria
especialitzada en lloguers i/o adquisició d'habitatges, perquè
això seria una bona mesura perquè en aquest moment, tenint en
compte les mancomunitats i centres comarcals que pugui haver
en aquestes illes, seria interessant, en lloc de muntar oficines,
crear unes assessories que podrien donar una resposta positiva
i podrien informar tots els ciutadans sobre quines són les
possibilitats d'habitatge a la nostra comunitat. Per tant jo
demanaria al grup proposant si pogués modificar en aquests
termes i tenint en compte que el Partit Popular en el seu
programa, a l'apartat A de joventut, diu específicament "creació
d'una assessoria especialitzada en lloguers i/o adquisició
d'habitatges, pens que seria bo que es modificàs en aquests
termes i jo també li donaria suport, si es pogués aconseguir
aquesta modificació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu per indicar el vot
favorable del Grup d'Esquerra Unida al conjunt de les
propostes o de les mocions presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, algunes d'elles amb objectius
evidentment modests, com és la primera a on simplement
s'aposta per una reafirmació amb els compromisos ja
adquirits pel Govern en l'execució del Pla quadriennal però
que, en tot cas, són propostes que van en la bona línia
perquè jo crec que abasten el conjunt de problemes sobre els
quals hauria d'incidir el Govern de la Comunitat autònoma
per tal de millorar la situació de l'habitatge a la nostra
comunitat i facilitar l'accés dels ciutadans tant a l'habitatge
en propietat com a l'habitatge en lloguer. En aquest sentit
ens sembla extraordinàriament correcte el fet d'apostar per
una major implicació del Govern de la Comunitat autònoma
completant i aportant recursos i incentius que vagin en la
línia d'allò previst en el Pla quadriennal de l'habitatge i en
la línia, d'altra banda, del que fan, probablement amb
bastant més inversió de recursos, altres comunitats
autònomes de l'Estat.

Aquestes propostes van també en la línia de la
rehabilitació, problema clarament fonamental en una
comunitat autònoma a on hi ha escassesa de territori i a on
hi ha, a la vegada, un nombre importantíssim d'habitatges
desocupades i que, per tant, és de pura lògica perfectament
comprensible per tots els grups i teòricament també
assumida pel mateix conseller responsable, i seria poc lògic
acudir a un major consum de territori en lloc d'anar a la
rehabilitació d'aquests habitatges desocupats. Va en la línia,
també, d'evitar els entrebancs burocràtics que afecten no
només als usuaris que volen accedir als habitatges, sinó
també fins i tot als mateixos promotors, a les mateixes
cooperatives que estan interessades en la promoció
d'habitatges i, efectivament, fa incidència en el tema de la
política del sòl, és a dir, una política fonamental com a base
per a una correcta política d'habitatge i que, evidentment,
les mesures que des de l'Estat s'estan implementant com a
reial decret llei que minva els terrenys de cessió als
ajuntaments per part dels promotors, evidentment no ajuden
en absolut al fet que per part dels ajuntament es pugui
col•laboral amb la comunitat autònoma per tal de posar sòl
a l'abast d'una política adequada d'habitatge. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Antoni Alorda té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el nostre grup donarà suport a totes les mocions presentades pel
Grup Socialista sobre la conveniència o, millor, la necessitat
d'aquestes mocions; ja vàrem tenir ocasió de pronunciar-nos
durant la interpel•lació i, per tant, serem breus.

Insistiré, només, en la mateixa línia que ha fet el Grup Mixt,
en el fet que en un estat social no hi pot haver cap llista d'espera
per a primer habitatge que no resolgui amb promptitud i a uns
preus assequibles per als demandants. La societat ha d'assumir
que tothom té dret a una llar i per tant l'administració ha de
remoure els obstacles que calguin per fer-ho factible, inclosos
naturalment els recursos financers amb prioritat respecte d'altres
camps. No podem descurar que en aquests moments a les Illes
Balears el problema de l'habitatge s'agreuja i pot encara canviar
de proporcions si s'incrementa la pressió de la demanda de sòl
residencial, per tant, en part, per la irrupció amb força de
demanda de residències per part d'externs, i, per tant, són ara
especialment necessàries polítiques actives de sòl.

A una societat solidària no hi pot haver tants de milers
d'habitatges no ocupats com hi ha a les Illes Balears, solars
sense construir, etc., mentre hi ha gent que no es pot
independitzat, individus que no poden abandonar el seu
habitatge comunitari o gent sense sostre, perquè els preus són
desorbitats en relació al seu nivell de renda. Aquest és un fet
que haurà de dur a redimensionar l'abast i la intensitat de les
polítiques d'habitatge en aquest país.

Per al nostre grup és imprescindible una planificació acurada
per afrontar la necessitat d'habitatge a les Illes Balears, estudis
seriosos de la demanda i actuacions agosarades en combinació
amb els ajuntaments, uns protagonistes que hem notat a faltar
a la moció presentada pel PSM. Cal, doncs, dur a terme el Pla
quadriennal de l'habitatge 96-99, per tant, absolutament d'acord,
no importa que ho facin tot dins l'any 97, com ens ha aclarit el
portaveu, però sí que quan hagi acabat l'any 99, estigui fet, i
seria de perogrullo, ho seria, si no fos perquè tenim les xifres de
l'any 96 i el resultat del darrer pla quadriennal. En tot cas, en
aquest sentit caldria que l'Ibavi milloràs la seva eficiència per
executar les anualitats amb els terminis que proposa el pla.

Convenim també amb el PSOE que el Govern ha de bastir
també un pla de l'habitatge propi, que eixugui qualsevol llista
d'espera en habitatge de règim especial, ha de potenciar
habitatges de lloguer i facilitar l'accés al primer habitatge dels
col•lectius amb més dificultats, especialment els ciutadans amb
disminucions. Així mateix és fonamental que la informació
arribi als ciutadans i facilitar-los la gestió de les ajudes, que no
ho percebin com tantes altres coses, com una burocratització
exagerada en la qual s'arriben a perdre de papers, que tot ho han
de dur a gestories perquè no hi ha déu que aclareixi com és que
s'han de fer els tràmits.

A l'apartat de rehabilitació coincidim plenament amb el
que cal tenir present a nivell de renda a l'hora d'atorgar les
subvencions, lamentam que no s'hagi inclòs un apartat per
instar al Govern a donar una empenta molt més important a
la rehabilitació d'habitatges, com també actuar sobre edificis
desocupats.

Respecte del punt segon, l'adquisició de sòl públic, ho
consideram un repte i una necessitat cabdal, sembla, però
que els tirs no van per aquí, projecte de llei del sòl i en gran
mesura la política del PP, sembla que deixa els patrimonis
municipals del sòl gairebé despullats i que ho dóna tot,
encomana la solució d'aquest problema al mercat, ja sabem
com van les línies de declarar urbanitzable tot el sòl no
protegit, la qual cosa pot suposar un gran desgavell a les
Illes Balears. De moment, el que sí ja tenim publicat al
BOE, malgrat que el programa del PP anunciava importants
actuacions per aconseguir patrimonis municipals de sòl, el
que hem vist és una retallada de les cessions de sòl als
ajuntaments, del 15% al 10%, i això per via de reial decret,
sense consultar ningú, i, segons veim, encara hem de donar
gràcies perquè llegim per la premsa que un dels debats
importants sobre el projecte de llei del sòl era si s'eliminava
aquest 10%, el resultat el coneixem, si fins ara el resultat ha
estat molt difícil als ajuntaments aportar sòl per a actuacions
d'habitatge, a partir d'ara encara ho serà més.

Per últim, no puc deixar de recordar que aquesta mesura,
del 15 al 10, com tantes altres, la pren l'Estat ignorant que
les competències executives en matèria d'urbanisme i
ordenació del territori, són de titularitat autonòmica, que la
competència exclusiva en matèria d'habitatge és de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que fins i tot
tenim les competències en matèria de dret civil. Calen,
entenem, protestes formals per a la inversió competencial
que una vegada i una altra ens fa l'Estat per tots els cantons.
Una inversió que paradoxalment hem d'acabar agraint
perquè ell té els recursos i nosaltres l'únic que tenim són les
necessitats. Urgeix canviar el sistema de finançament que
patim i cal denunciar amb contundència la depredació de
l'autonomia que practica l'Estat apel•lant a títols tan vagues
com planificació de l'activitat econòmica o igualtat de tots
els espanyols; mentre no hi hagi una lectura federal i
plurinacional de la Constitució, ja pot dir el que vulgui
l'Estatut d'Autonomia, perquè tanmateix l'autogovern restarà
en bolquers.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En línies generals hem de reconèixer que debatem ara una
moció que, al contrari del que estam acostumats quasi en massa
ocasions, es presenta d'una manera positiva i amb voluntat
d'aconseguir sense pretensions massa exagerades una sèrie de
mesures referents a la política d'habitatge per la qual cosa crec
que abans d'entrar a definir la nostra postura sobre cada punt
concret, hem d'agrair aquesta postura al grup proposant.

El Govern balear fa un esforç molt important en matèria
d'habitatge sobretot a través de l'Ibavi en la construcció
d'habitatges de protecció oficial en règim especial, així com a
tot el referent a rehabilitació d'habitatges, tant de manera
individual com a les àrees de rehabilitació integrada. Com ja
vàrem indicar a la nostra intervenció a la interpel•lació de fa
unes setmanes, el Govern inverteix 2.000 milions de pessetes
per habitatges en règim general i especial dins el Pla nacional
quadriennal, i 200 milions anuals a través del decret propi de la
Comunitat Autònoma per a rehabilitació. Sí que és veritat que
falta una certa coordinació i planificació quant a política de sòl,
i passam ja concretament a definir punt per punt si donam
suport o no a les seves propostes.

Hem de dir que al primer punt no votarem a favor, però no
perquè no estiguem d'acord amb el seu contingut, sinó perquè
el Govern s'ha marcat una línia quant a política d'habitatge i s'ha
fixat uns objectius, i creim que no té sentit, per tant des del
Parlament haver d'instar el Govern a realitzar la seva pròpia
política d'habitatge i complir uns objectius que ja s'ha marcat el
mateix govern. A més a més, com aclariment, aquests 1.500
habitatges de què parlam en línies generals i que arrodonim les
xifres es tracta en realitat de 395 habitatges de protecció oficial
en règim especial, i de 1.000 habitatges en règim general per a
l'any 97, que s'han de qualificar i no construir dins el termini
establert al Pla quadriennal.

Quant al segon punt i abans de definir-nos per fixat la
postura del grup, hem de fer una indicació sobre la part que fa
referència a ..., diu textualment la seva moció: "adquirir
immobles per a la realització d'actuacions de rehabilitació"; ja
que ve prevista aquesta part, diríem específicament, dins el
Reial Decret 2190 del 96 i també en el decret de rehabilitació
del Govern, per tant, per això, si estan d'acord a eliminar
aquesta part i tenint en compte que la manca de sòl és el
problema més greu a l'hora de posar en marxa promocions
d'habitatges de protecció oficial en règim especial i coincidint
amb vostès en la gran necessitat de poder disposar d'un sòl una
vegada s'ha detectat una demanda, creim que és molt important
planificar l'adquisició d'aquest sòl i fer una política més global
de coordinació entre administracions, especialment amb els
ajuntaments que són, de manera sistemàtica, les institucions
amb sòl públic del qual es pot disposar per construir aquests
habitatges. Per tant, com hem dit, si s'elimina aquest apartat,
votaríem a favor d'aquest segon punt.

Al tercer punt, referent a mesures complementàries al Pla
nacional, pròpies per la nostra comunitat autònoma, no
votarem a favor ja que fa unes setmanes, des d'aquesta
tribuna, el Sr. Conseller de Foment va anunciar que
actualment es treballa en les noves línies d'actuació del nou
pla nacional d'habitatge del 1998 a 2001, i que, per tant, no
és lògic ara esperar que s'aquí a uns mesos hàgim de
preparar unes línies pròpies quan aviat tendrem els
esborranys prou clars d'aquest nou pla nacional com per
saber si inclourà unes o altres decisions que ara tal vegada
tendríem poc clares. Ara per ara, ja participa el Govern amb
el decret propi de rehabilitació amb una aportació anual
pròpia de 200 milions de pessetes.

Quant al punt quart, pensam que pot ser que hi hagi
hagut un error per part del grup que ho ha proposat, perquè
es fa referència al decret 39/91, que és el decret de
declaració d'àrees de rehabilitació integrades de la
Comunitat Autònoma, però realment en el decret en què
parlen de subvencions, és el decret 26/94, per tant, tenint en
compte això, actualment s'estudia la modificació d'aquest
decret, que és el 26/94, per incentivar les famílies de manco
recursos i, per tant, si com creim nosaltres ha estat un error
del grup, si es modifica això, on diu 31/91, per 26/1994,
votaríem a favor aquest punt, tenint en compte els ingressos
dels sol•licitants a l'hora de concedir les ajudes.

Al punt darrer, el 5, que es refereix a crear oficines
d'informació i gestió del Pla quadriennal no hi votarem a
favor ja que ens sembla prou important l'existència ara
mateix de punts d'informació repartits a les illes de
Menorca, Eivissa i Mallorca, dins la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge, si bé ens sembla que des del
Govern i si es detecta un increment de demanda, s'hauran de
plantejar, però de moment creim que no és necessari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del grup parlamentari
proposant, Sr. Antich, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair a tots els grups l'actitud que han tengut
davant la moció, especialment al Grup Parlamentari del
PSM i al Grup d'Esquerra Unida pel seu suport a tota la
moció, però també al Grup Mixt i al Grup Popular, per, com
deia, l'actitud que s'ha mantengut davant aquesta moció que
efectivament s'ha plantejat en uns termes totalment
constructius.
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Quant al Grup Parlamentari Mixt, dir a la Sra. Vidal que
quant a l'apartat 5, en principi la nostra idea és que hi hagi
qualque tipus d'estructura que funcioni més prop de la gent i on
la gent pugui anar directament, per tal de tenir assessorament,
fins i tot que se l'ajudi a gestionar aquests tipus de préstecs i
d'ajudes i que d'aquesta manera s'incentivin tots els règims en
relació a habitatge de protecció oficial, però molt especialment
el règim de rehabilitació que, com tots sabem, és de primera
necessitat ja que tenim un munt de cases desocupades que
necessiten reformes importants. Per tant, aquests tipus
d'estructures, sigui quina sigui la forma que al final s'adopti,
serien importants per vèncer totes aquestes burocràcies i
sobretot per llevar la incongruència que significa que per rebre
o per accedir a segons quins tipus de subvencions, d'ajudes
protegides, s'hagin de pagar grans minutes a gestories, és una
incongruència realment important i que, per tant, s'hauria
d'evitar, això és com quasi quasi haguéssim d'anar a una
gestoria perquè ens tramitàs el salari social, és a dir, és un tema
del qual hauríem de fugir.

Quant al Grup del PP, dir que en relació al primer punt, jo ja
he explicat que hi havia una equivocació, que efectivament
quan parlam de 1.500 habitatges de protecció social en règim
especial, no ens podem referir a l'any 1997, sinó que a tot el
quadrienni, i ja ho he dit a la meva primera intervenció, que
efectivament hi havia un error, si hem recalcat aquesta qüestió,
és bàsicament per l'experiència que tenim d'anys anteriors, que
encara que les xifres entre jo i el conseller no coincidíem
plenament a la interpel•lació, nosaltres pensam que encara que
siguin les del conseller, en règim especial, no ens podem
permetre només fer 80%, i no és excusa que el règim especial
aquí l'hagi de fer tot l'Ibavi, perquè aquesta és una qüestió que
coneixem des de fa molt de temps. Quan el Sr. Saiz era
conseller d'Obres Públiques ja explicava a les seves
intervencions que els únics habitatges que podia assegurar que
faria eren precisament els de règim especial, perquè depenien
directament de l'Ibavi, les altres, tots sabem que depenen de la
iniciativa privada i per tant és més difícil que puguem assegurar
poder-les fer.

Quant a la proposta que fan en relació al segon apartat, jo la
veig bé, efectivament la problemàtica més important que hi ha
en tema d'habitatge de protecció oficial és el tema del sòl, que
bàsicament afecta precisament el règim que va destinat a la gent
amb manco capacitat econòmica, afecta bàsicament el règim
especial i, per tant, creim que podríem acceptar la proposta que
se'ns ha fet des del Grup Parlamentari Popular.

Quant al tercer punt, dir que efectivament ja el conseller, ja
ho he dit, ens va dir que ell és partidari d'esperar que s'aprovi la
nova normativa, el nou pla, de l'any 1998 al 2001, nosaltres
pensam que no és necessari per introduir ja certes mesures que
bàsicament vagin a incentivar el lloguer, la rehabilitació, a
donar més cobertura als col•lectius amb especials dificultats,
que no és necessari que hi hagi cap modificació de pla, això és
una cosa, com ja he dit a la primera intervenció, que altres
comunitats tenen fins a 14 línies, que ja les tenien l'anterior
quadrienni, i que les continuen tenint a l'actual pla.

Quant al quart apartat, dir que efectivament es tracta d'un
error i que estam completament d'acord que es modifiqui, es
va agafar el decret d'àrees de rehabilitació integrada en lloc
d'agafar el decret autonòmic en matèria de rehabilitació.

En relació al punt 5, ja li dic que des del nostre punt de
vista seria una qüestió molt important, una qüestió que s'ha
usada en altres ocasions, no es tracta només de tenir punts
d'informació, sinó que es tracta d'anar un poc més enllà,
d'ajudar a vèncer burocràcia, d'ajudar a gestionar si realment
volem incentivar la rehabilitació, a la gent li hem de facilitar
aquestes qüestions, li hem de facilitar, si fa falta, la
tramitació. Com deia, és incongruent que per anar a certes
ajudes que són protegides s'hagi d'haver d'anar a una
gestoria, s'hagi d'haver d'anar a uns professionals que cobren
fortes minutes.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Neus Marí, vol
intervenir? Té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Només per dir que en el primer
punt, on ens parlava de les línies generals de política
d'habitatge, que hem dit que votaríem en contra, és que ens
sembla una falta de confiança cap al Govern aprovar en
aquests moments, quan justament som al final de primer
trimestre del 97, unes mesures que justament estan en un
compliment bastant important, quasi del 90% dels objectius
i, per tant, creim que la gestió del Govern és bona i esperam
que continuïn en aquesta línia.

Després, el tema que ens ha comentat el Sr. Antich,
referent a les mesures complementàries, és una mica incidir
en el que he dit abans, estam quasi quasi, per dir-ho d'alguna
manera, a l'espera d'aquest nou pla estatal i quan sapiguem
una mica les línies que marcarà, si seguiran una mica la
tendència d'ara o si serà diferent, llavors serà quan haurem
d'insistir al Govern, en tot cas, que puguin fer unes línies
pròpies que no quedin suficientment definides amb el Pla
nacional.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. A tenor de les intervencions,
senyor portaveu del Grup Parlamentari Socialista, l'apartat 2,
sempre que no hi hagi oposició per part dels altres portaveus,
quedaria redactat de la manera següent: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma que
dins l'any 1997 posi en funcionament un pla estratègic per
adquirir sòl per construir habitatges de protecció oficial en
règim especial". És així? Hi ha cap inconvenient en aquesta
modificació? Moltes gràcies.

I després, també, segons la seva explicació, accepta el canvi
de decret que més que un canvi és una correcció d'un error, no
és així?

Passam a votar, idò, separadament ...

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Sr. President, un minut.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vida, té la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Per aclarir una qüestió que no m'ha quedat clara. Jo havia fet
una proposta, al punt darrer, que era que el Parlament de les
Illes insta el Govern a crear oficines que facilitin la informació.
Havia fet una proposta en el sentit, agafant el programa del
Partit Popular que diu: "Creació d'una assessoria especialitzada
en lloguers i/o adquisició d'habitatges". No he entès massa bé
si se m'ha acceptat o no, i m'agradaria tenir una resposta. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vidal, qui li ha d'acceptar aquesta proposta, en principi,
és el grup que proposa, no és el Grup Parlamentari Popular, no
hi ha fet referència, per tant, es passa directament a votació.

I passam a votació el punt 2 i 4, en primer lloc.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

S'aproven per unanimitat.

Passam a votar els punts 1, 3 i 5.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjats els punts 1, 3 i 5.

I acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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