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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 953/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a sostre de població de
Balears.

El primer punt fa referència a preguntes, la primera de les
quals ha estat retirada per l'Escrit RGE número 1719.

I.2) Pregunta RGE núm. 976/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a retirada de la concessió als
usuaris del Mollet de s'Estanyol.

La segona pregunta és relativa a retirada de la concessió als
usuaris del Mollet de s'Estanyol, que formula el diputat Sr. Pre
Sampol, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la Conselleria de Medi Ambient
i Ordenació del Territori, el mes de maig de 1995, va atorgar la
concessió administrativa del Mollet de s'Estanyol al Club
Nàutic de s'Estanyol i la retirava als tradicionals usuaris
d'aquesta concessió, que pagaven el cànon. Aquesta és una
decisió política del Govern balear a favor del Club Nàutic i en
contra dels usuaris del Mollet, però la pregunta és: Per quin
motiu s'ha acusat els usuaris del Mollet de no pagar el cànon
per justificar la retirada d'aquesta concessió. Gràcies.

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 (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. A mi m'agradaria aclarir,
primerament, que mai no hi ha hagut una concessió sobre
aquesta m'agradaria aclarir, primerament, Sr. Diputat, que mai
no hi ha hagut una concessió sobre aquesta instal•lació
portuària de varador. Com vostè sap, el que hi ha hagut aquí
han estat unes autoritzacions anuals que es renovaven d'any en
any. Per tant, que quedi aclarida almanco aquesta primera  part
de la pregunta.

I li diré que, efectivament, quan vostè planteja aquesta
pregunta, supòs que parlam de retirar, en tot cas, una
autorització administrativa, cosa que no és el mateix. Les
autoritzacions administratives vencen, per tant, no fa falta
retirar-les.

Jo el que li he de dir és que en data de 22 de desembre
del 95 es va comunicar a tots els usuaris d'aquesta
instal•lació nàutica que les autoritzacions d'amarrament amb
venciment de 31 de desembre de 1995 ho eren a termini i
que, per tant, no es renovarien. En conseqüència, des
d'aquella mateixa data ja no es varen girar rebuts ni es va
presentar al cobrament cap cànon.

Per tant, no entenc com es pot dir que s'hagi acusat els
antics usuaris de no pagar.

A una pregunta parlamentària, aquí, dins aquesta
mateixa sala, ja vaig tenir ocasió de dir que són pendents de
conclusió processos judicials, alguns dels quals encara són
vigents.

Des de la conselleria no s'han fet inversions allà dins. Té
un deficient estat aquesta instal•lació i, per tant, aquest
deficient estat no n'aconsella la utilització. Per tant, no
donar noves autoritzacions, en cap cas, retirar concessions.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. A les hemeroteques, hi consta,
paraules dels funcionaris de la Conselleria de Medi
Ambient, que per justificar la retirada d'aquesta autorització
han dit que els usuaris no pagaven el cànon. Això mateix va
dir el propi batle de Llucmajor, Sr. Gaspar Oliver, i les
seves paraules consten a un video filmat d'aquella sessió.

A la pregunta a què vostè ha fet referència fa un
moment, vostè mateix hi va respondre: "Miri, el cànon, des
del 95, sàpiga que no es paga, i jo, això que han dit que han
intentat pagar, miri, a la conselleria no existeix constància
que ningú hagi intentat pagar res". Aquí vostè va voler
continuar en la mateixa línia que no havien intentat pagar.
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Miri, jo aquí tenc una domiciliació bancària vigent fins que
la conselleria va refusar el cobrament, i aquí tenc un gir postal
refusat per la conselleria dia 18 de novembre del 96.

Ens trobam que aquesta història de la retirada de les
concessions o de les autoritzacions del Mollet és la història
d'uan persecució política. Al club s'impedeix l'entrada a
pescadors professionals que hi tenen la seva barca amarrada,
que és el seu instrument per guanyar-se el seu pa i el de la seva
família; els funcionaris de la seva conselleria, dels quals vostè
és responsable, sense cap base legal, amenacen amb multes de
fins a cinc milions de pessetes a aquells que tenien
l'autorització del Mollet. Aquest Mollet no només l'utilitzen
aquells que tenen autorització, l'utilitzen totes les persones que
han de botar una petita embarcació de poc calat, i així, distintes
associacions han demanat també que es torni a obrir el Mollet.
Els han amenaçat de no tornar a obtenir mai més un
amarrament públic i els han insultat en tractar-los de morosos
per no pagar el cànon.

Sr. Ramis, aquesta és la història d'una persecució fanàtica i
aquí hi ha les proves que, a més a més, els han intentat insultar,
aquestes persones.

Sr. Ramis, això és el PP PP, el PP, la cara més dura del PP
de Balears. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si el Sr. Sampol es pensa que
perquè és molt dur, té més raó. En qualsevol cas el que li he de
dir és que és més desagradable, però no té més raó.

Miri, Sr. Sampol, aquesta no és la història de cap persecució
política, a pesar que vostès, efectivament, només volen fer una
lectura política d'aquest tema, és a dir, pareix que vostès només
cerquen això, que això només tengui connotacions polítiques.

Funcionaris que amenacen sense base legal amb multes de
cinc milions de pessetes. Miri, el que faran els funcionaris, en
tot cas, serà tramitar expedients administratius, perquè, sinó,
cometran prevaricació, i la seva obligació, Sr. Diputat, és
denunciar-ho; no sé si ho sap, però és la seva obligació.

Per favor, sigui un poquet més seriós, manco vehement,
empri més arguments i veurà com les coses li aniran millor.

Miri, que a les hemeroteques o a les declaracions de terceres
persones..., en tot cas, dirigeixi's a aquestes terres persones,
sigui el batle de Llucmajor o una altra persona.

Jo el que li dic és que en el Parlament vaig dir més o
manco el que vostè ha dit, que la conselleria no ha posat al
cobrament canons; avui li ho he reiterat, des de l'any 95,
això és així. Per tant, no en tenim constància. I continuu
dient el mateix, que ningú no ha tractat de pagar-lo. És que
no n'hi ha, de constància, dins la conselleria, no n'hi ha, de
constància.

Hi ha uns processos judicials oberts.

Jo li demanaria, com l'hi vaig demanar l'altra vegada, no
sé si a vostè o al diputat que va formular la pregunta, que
siguin respectuosos amb aquests procediments judicials i
que no pensi, Sr. Sampol, que per molt àcids que siguin, per
molt durs que siguin, tenen més raó, no, no, la raó la donen
els arguments, no els insults. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Aquesta presidència recorda que ens trobam en
el torn de preguntes; per tant, que se sigui estricte tant en la
pregunta com en la resposta, si no, em veuré en l'obligació
d'haver d'intervenir.

I.3) Pregunta RGE núm. 1110/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a declaració
d'arbres singulars a Menorca.

Passam a la següent pregunta, relativa a declaració
d'arbres singulars a Menorca, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Fa més de deu anys que
es va aprovar la Llei d'arbres singulars, que és una llei que
crec que es va aprovar per unanimitat en el seu moment i
que venia a ser de protecció, salvaguarda i promoció dels
valors naturals a partir de la declaració d'arbres o conjunt
d'arbres singulars.

En el moment de l'aprovació de la Llei es varen fer unes
declaracions d'arbres, poques, com a títol exemplar, per
experimentar el funcionament d'aquesta Llei. A Menorca,
em sembla que s'hi van declarar singulars mitja dotzena
d'arbres.
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Fa més de dos anys, tres anys gairebé, el Gob, a través d'un
estudi de camp, va presentar a la Conselleria de Medi Ambient
una proposta per a la declaració a Menorca d'uns cinquanta
arbres singulars. També aquesta proposta, aquest estudi, va
arribar al Consell Insular de Menorca a través d'una moció que
hi va presentar Esquerra de Menorca, i es va aprovar que es
demanaria al Govern balear l'acceleració dels tràmits per a la
declaració de singulars d'aquests arbres, amb tot el que
representa per a la seva protecció.

M'agradadria saber, al cap de dos o tres anys, com que fa
dos anys ens van dir que estava en estudi, si aquest estudi ja
s'ha acabat, si s'ha produït la declaració o què passa amb aquest
tema.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la paraula,
breument, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Portella, es va
produir aquesta proposta l'any 96. L'any passat, els mesos de
març i octubre del 98, els agents forestals de la conselleria
varen fer una inspecció que d'aquests exemplars des del Gob
se'ns proposava. D'aquesta inspecció es va deduir que moltes de
les propostes que ens feien des del Gob no eren adequades per
dur endavant la qualificació reservada només a exemplars
extraordinaris; per exemple, en aquest cas, es va proposar
catalogar totes les sureres, que s'hauran de protegir, en tot cas,
com a espècie, però no com a arbres, com a individus, per la
raresa d'una determinada espècie, sinó com a espècie en
general.

Donades les limitacions que tenim en aquest moment, com
sempre, de caire pressupostari i de mitjans humans, s'ha
considerat prioritari atendre les necessitats dels arbres que ja
s'han catalogat, abans d'efectuar-ne noves declaracions.

En aquest sentit, li diré que la situació d'aquests arbres
catalogats en aquest moment, la situació fitosanitària, és bona,
és correcta. En tot cas, li puc dir que es treballa en noves
catalogacions, que es faran molt aviat i que qualque arbre
d'aquests que se'ns proposaren des del Gob sí que s'hi inclouran,
per exemple, l'Alzina grossa de Mercadal o el Pi de Santa
Galdana.

En tot cas, li he de reconèixer que per dur endavant aquestes
propostes, hauríem pogut tenir un poc més de ràpides,
haguéssim pogut gestionar un poquet més ràpidament aquestes
declaracions. Li ho vull reconèixer, Sr. Portella. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula, Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. De totes maneres, accept aquesta
falta de rapidesa, que és evident. Li recoman, bé, li aconsell,
li dic, que estaria bé que es dirigís des de la Conselleria al
Gob, al grup proposant d'aquests cinquanta arbres per
declarar fa més de dos anys, per tal de comunicar-li el parer
del Govern balear, perquè el Gob no sap res d'aquesta idea
que té el Govern balear de no declarar més que un parell
d'arbres dels que van proposar com a singulars.

Quant a l'excusa, bé, l'argument que dóna el conseller de
falta de capacitat econòmica i que es prefereix prioritzar
aquesta inversió a aquells que ja s'han declarats, aquesta
mitjana d'arbres que hi ha declarats des de fa més de deu
anys, jo li he de recordar dues coses: primer, aquests arbres
no estan senyalitzats, això és qüestió de poca inversió, i
segon, que tampoc no s'ha procurat assegurar el dret de
visita dels ciutadans a aquests arbres, no hi ha cap fórmula
per assegurar aquest dret de visita. Ja que pensen invertir
només en els que hi ha declarats, facin-ho, que en aquests
deu anys no ho han fet.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, l'hi he de donar la
raó, efectivament, crec que no hauria estat sobrer dirigir-nos
a l'organització que ens va proposar aquesta declaració per
explicar-li per què no era possible fer la declaració de
determinats exemplars i per què alguns d'ells sí que s'hi
inclourien. En tot cas, prenc nota que, almanco aquestes
dues actuacions d'assegurar la visita i la falta de
senyalització d'aquests arbres, les considerarem, no dic que
les duem endavant, però, almanco, les considerarem. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

 I.4) Pregunta RGE núm. 1111/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
incompliment de la Llei d'espais naturals a ses Fontanelles
(Menorca).

Passam a la següent, pregunta, relativa a incompliment
de la Llei d'espais naturals a ses Fontanelles, a Menorca,
que formula el diputat Sr. Josep Portella, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr. Diputat, té la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. A principis del mes de gener, amb
maquinària pesant, amb excavadores, s'ha obert un camí que
duu del camí d'Alguerens a la cala de ses Fontanelles, 950
metres de llargada, i d'entre cinc i mig i cinc metres d'amplada.
S'ha obert sense autorització, açò consta a la denúncia
formulada per Seprona a partir d'una petició que va fer Esquerra
de Menorca perquè hi anés a estudiar a veure què hi passava, i
després que es fes pública aquesta qüestió, els promotors
d'aquest vial que s'ha obert dins l'àrea natural, el van reblir amb
grava i peltret, el van deixar encara millor per transitar-hi,
després d'haver estat denunciat públicament, es va actuar amb
camions i maquinària per fer-lo més transitable. Es dóna la
casualitat que no només es tracta d'un àrea natural d'especial
interès, sinó que aquesta zona està immersa dins la zona de
protecció de les espècies, dins Zepa (Zona d'especial protecció
de les aus), per tant, està inclosa també dins el que és Natura
2000 i Directiva europea d'hàbitats, una legislació encara més
rigorosa quant a salvaguarda de les aus, i per tant, perquè també
sabem, per la informació rebuda de la Direcció General de
l'Estat a Menorca, de l'Administració general de l'Estat a
Menorca, que aquest informe de Seprona va se enviat al Govern
balear, supòs que a la seva conselleria, quines mesures pensen
prendre, quines s'han pres ja, sobre l'obertura d'aquest vial dins
Son Àngel, al camí d'Alguerens,  a ses Fontanelles.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, en data 13 de gener del
99, el Seprona de Maó va denunciar una possible infracció
consistent en l'ateració de les condicions d'un espai natural a la
finca de Son Àngel, a la zona de s'Avall, a Ciutadella. Els
agents forestals de la conselleria, la primera mesura que varen
prendre va ser fer una inspecció de l'esmentada finca al cap de
dos dies, dia 14 de gener, informaren a la conselleria de quins
eren els fets i aixecaren un plànol de la zona. La conselleria,
òbviament, en base a aquest informe, prepara la quantificació
i la valoració dels mals, dels productes que se n'hagin
arrabassat, per si es derivassin conseqüències, sancions;
òbviament, això significa que hi ha en aquest moment un
expedient obert al titular de la finca, a la propietat d'aquesta
finca, i, en principi, el que tenim és aquest expedient obert, un
expedient que, donada la falta de temps, parlam, pràcticament,
de dos mesos des que es varen produir els fets, en aquest
moment sí que se substancia i de la celeritat amb què ha actuat
la conselleria veurem quines conseqüències es deriven. 

En aquest cas, no pot ser, almanco, atacada, perquè només
han passat dos mesos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a intervenir?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No per reconèixer la celeritat, la
celeritat ho serà, en tot cas, quan s'sabi l'expedient, la
tramitació, i quines conseqüències es deriven d'aquesta
tramitació d'infracció administrativa. Nosaltres, per la nostra
part, hem interposat denúncia penal, per via penal, contra
aquest cas; és una altra via que també es posa en marxa ja,
paral•lelament a aquesta que fa el Govern balear.

Jo li dic que esper rebre l'escrit, el deman ja oralment,
verbalment, l'escrit informe dels guàrdies forestals de la
conselleria sobre aquestes actuacions i estar informat sobre
la tramitació d'aquest expedient el més ràpidament possible.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

En principi, prenc nota de la seva petició. En qualsevol
cas, li deman que me la cursàs formalment, per escrit.
Evidentment, no hi haurà cap inconvenient.

I simplement això, estic d'acord amb vostè que el que
serà important seran les conseqüències que se'n deriven, si
se'n deriven, d'aquestes. Hi ha un expedient obert, de
moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1659/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a escoles infantils de Sant Climent.

Passam a la següent pregunta, relativa a escoles infantils
de Sant Climent, que formula el diputat Sr. Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, per situar-lo, Sant climent és una localitat pedania de
l'Ajuntament de Maó que tenia fa uns anys una previsió a la
baixa d'escolarització, la qual ha canviat de forma radical. La
realitat és que ara mateix, segons un informes dels serveis
tècnics, hi ha 42 alumnes entre tres i cinc anys; 18 alumnes
entre zero i sis anys; que farien un total de 16 alumnes, i la
ubicació d'aquest centre, segons pareix, no és la més adequada,
entre altres característiques, se'n diu que té situacions
laberíntiques, només hi ha un servei per a tots els fillets, per
tant, segons sembla, no està en disposició de complir el Decret
1004/91, que hauria d'entrar en vigor l'any 2000.

El que està clar és que s'ha convertit en una zona d'expansió
demogràfica. Hi ha un informe tècnic i dues peticions cursades,
pel que sé, una el juliol del 98 i dues l'octubre del mateix any
98, respecte de les previsions. Per tant, com que ja han passat
dos terços del curs, dels nous mesos, n'han passat sis, li agrairia
si pogués contestar quines actuacions ha dut a terme la
conselleria per tal de resoldre els problemes d'espai i ubicació
d'aquestes escoles infantils. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. diputat, la conselleria ha realitzat
tota una sèrie d'actuacions en relació amb aquest centre, com és
natural, començant amb les reunions amb l'equip directiu, amb
l'associació de pares i també amb l'associació de veïnats de Sant
Climent. Tots ells varen exposar aquesta manca d'espai, a la
qual vostè feia referència, en aquesta escola infantil. Per aquest
motiu, vàrem encarregar un informe tant a la inspecció
educativa com als serveis tècnics d'arquitectura,  i tots dos
varen concloure que aquest espai, aquest centre, aquest col•legi
d'educació infantil, presentava dificultats, tant des del punt de
vista arquitectònic com des del punt de vista econòmic per fer-
hi una rehabilitació i adequar-lo a les necessitats d'espai i de
condicions arquitectòniques adients per al servei que ha de
donar al llogaret de Sant Climent. Per això mateix, es va decidir
que la solució adequada per a aquest nucli de població era
construir un centre nou, que és el que es farà, una vegada
s'hagin fet tots els tràmits administratius adients.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Ho ha dit a la tercera. Primer ha
dit que han fet reunions, informes, que són els mateixos que
jo li he dit, informes de juliol de l'any passat. Jo supòs que
li ho hauran passat, però només li llegiré una part del que
informava l'equip directiu del centre, deia: "disposant d'un
sol servei per a tot aquest grup d'alumnes i mestres, per a
seixanta alumnes i mestres de zero a sis anys, l'aula per als
alumnes de tres anys té 2'5 metres d'amplada, una superfície
de 37 metres quadrats i es troba aïllada del que és l'edifici
central de l'escola, el seu accés és el mateix que per on entre
els pacients que van al dispensari, és un aula amb poca
il•luminació exterior i sempre s'han de tenir els llums
encesos", açò és bastant greu, vostè ho sap, i entenc que hi
haurien d'haver fet qualque cosa més.

Per un altre costat, els pares es dirigeixen el 15 d'octubre
a les autoritats educatives, supòs que li haurà arribat a vostè
això, i entre altres coses diuen: "L'edifici de l'escola alberga
actualment diversos serveis comunitaris que s'han anat
acomodant d'una manera possibilista però anàrquica, hi és
necessària una remodelació total".

Vostè em diu que, com a tercera solució, faran un centre,
si és així, entenc que hauria d'estar més avançada la
situació. M'agradaria que em digués qualque cosa més,
perquè ahir mateix jo em vaig dirigir a l'Ajuntament de Maó
i no li han dirigit cap escrit per demanar-li espais, llocs, etc.,
o sigui, ahir, 14 de març, no s'havien dirigit a l'Ajuntament
de Maó. Digui qualque cosa més, entenc, que dir que han fet
reunions, informes i que es construirà una escola. Haurien
d'haver tingut qualque cosa més, entenc jo, Sr. Conseller.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tancar la qüestió, té la paraula el conseller
d'Educació.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas, Sr. Tejero,
supòs que vostè comparteix la meva opinió, m'agradaria que
quedàs clar en aquesta qüestió i en qualsevol altra
relacionada amb equipaments educatius que la decisió final
de la conselleria o del Consell de Govern, si correspon al
Consell de Govern, no es pot basar, en cap cas, en
declaracions als mitjans de comunicació ni en exigències
dels pares, ni en exigències dels mestres, ni en cap
d'aquestes qüestions per separat, i que el sistema adequat és
rebre l'opinió de tothom, esperar l'informe del vessant
educatiu i l'informe tècnic del vessant arquitectònic dels
funcionaris de la conselleria, i, a partir d'aquell moment, si
hi ha possibilitats pressupostàries, decidir, i no actuar
perquè hi ha pressions d'un o d'altres, o perquè uns
amenacen amb tot tipus de mals, etc.
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Per tant, jo crec que hem actuat correctament. Tenim,
naturalment, l'informe sobre com ha de ser aquest nou centre,
fins i tot un pressupost aproximat, que seria de prop de 50
milions de pessetes. Aquest centre hauria de tenir quatre o cinc
aules, un despatx, un magatzem, els bancs adequats, pati
exterior, sala de professors, etc., i, efectivament, si no ho hem
fet, ens haurem de posar en contacte ben aviat amb
l'Ajuntament de Maó per a la qüestió de la cessió de terrenys,
etc. Esper que aquest acord amb l'Ajuntament es pugui fer el
més aviat possible per poder donar solució ràpida a la qüestió
de l'escolarització infantil en aquest municipi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1610/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a funcions del Consell de la
Llengua.

I.7) Pregunta RGE núm. 1611/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a creació del Consell de la
Llengua.

Pregunta 1610/99, que formula el diputat Sr. Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, amb la
formulació: Fins quin punt ha estat realitzada la funció del
Consell de la Llengua de promoure la coordinació de les
tasques de normalització impulsades per les diferents
institucions públiques i privades. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El juliol de l'any passat es va crear el
Consell de la Llengua. Una de les funcions prioritàries que se
li atorgaven era realitzar la tasca de coordinació entre les
diferents institucions públiques i privades per tal que el procés
de normalització lingüística fos un procés coordinat. Han passat
nou mesos llargs i al nostre grup li agradaria saber, segons la
perspectiva del Govern, quina ha estat, concretament en relació
amb aquesta tasca de coordinació de les diferents institucions
púbiques, la feina feta pel Consell de la Llengua.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar, té la paraula el conseller d'Educació.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. diputat, vostè em demana a la
següent pregunta, a la número nou de  l'ordre del dia, RGE
número 1661, per què no s'ha posat en marxa el Consell de la
Llengua, per la qual cosa cal inferir que vostè sap perfectament
que, a la pregunta que fa, li he de contestar que no s'ha posat en
marxa el Consell de la Llengua, les funcions que venien
assignades al Consell de la Llengua de coordinació de l'acció
institucional en política lingüística no s'han complit des
d'aquest treball del Consell de la Llengua.

No sé si em fa la pregunta per tenir més oportunitats de
parlar d'aquest tema o per una altra qüestió. En qualsevol
cas, les funcions concretes del Consell de la Llengua no
s'han dut a terme perquè el Consell de la Llengua, aprovat
per decret del Consell de Govern i publicat en data molt
semblant però no exactament la mateixa que vostè diu a la
seva pregunta, no s'ha constituït, per tant, les funcions e
coordinació institucional no s'han dut a terme per part
d'aquest Consell.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tal volta la podríem connectar
amb la pregunta següent, si li sembla bé. Aquí el que ha
passat, Sr. Conseller, és que hi ha hagut una inversió de
l'ordre de les dues preguntes que nosaltres havíem formulat
i, aleshores, apareix primerament registrada la que jo volia
formular en segon lloc.

És evident que el Decret es va publicar, exactament, dia
11 d'agost, en el Bocaib, dia 11 d'agost, i nosaltres teníem
la intuïció que el Decret no s'havia posat mai en
funcionament, però és que vostès no ho han dit mai, que no
s'hagués posat en funcionament, vostès han publicat i han
aprovat en Consell de Govern el Decret, l'han publicat en el
Bocaib, l'han filtrat a la premsa per tal que la premsa en
parlàs i mai no han intentat dur a terme allò que s'havien
proposat fer. Per tant, amb bona ètica política, allò que
haurien d'haver fet vostès era dir: Mirau, aquest invent del
Consell de la Llengua és un invent desafortunat, per tant, el
jubilam abans que comenci a caminar. Enlloc de fer això,
han callat, a fi de veure què passava i si algú se'n recordaria,
d'aquest Consell de la Llengua.

En realitat, el que han fet vostès és el que han fet sempre
en política lingüística, periòdicament creen determinades
expectatives que serveixen per donar una certa aparença que
s'hi fa qualque cosa, i després de cap dels instruments que
creen treuen rendiment, o si en treuen, és molt baix.
Mentrestant, als pressupostos de la comunitat autònoma hi
ha una partida notable dedicada a la qüestió de la
normalització lingüística, i vostès en desvien el percentatge
majoritari d'aquesta partida cap a la realització d'activitats
culturals que suposadament varen ser transferides -això sí,
sense dotació econòmica suficient- als consells insulars.

Per tant, el que jo demanaria al conseller és que
públicament derogàs el Decret de creació del Consell de la
Llengua, perquè és un instrument que varen crear, i que no
és res més que un element més d'una política virtual, d'una
política estafa de normalització lingüística que me pareix
que és la que han duit a terme durant aquests quatre anys.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies. Sr. Conseller, s'entén que vostè també respon a
la pregunta 1611/99, i que perquè així consti en el Diari de
Sessions, sol•licita per quina raó durant el mig any que ja ha
transcorregut encara no s'ha posat en funcionament el Consell
de la Llengua, la creació del qual es va publicar mitjançant
Decret en el BOCAIB de dia 8 d'agost de 1998. Per tant, per
respondre les dues preguntes té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Efectivament, així és. Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, no es
posi nerviós. Jo crec que vostè el que no pot dir, entre d'altres
coses perquè no ho creu, és que nosaltres no hem fet
actuacions, crec que actuacions molt encertades en matèria de
política lingüística. Segur que aquestes actuacions no són les
que vostè hagués fet si tenguessin competències perquè
ocupassin un lloc en el Govern balear, segur, entre d'altres
coses perquè la idea que tenim nosaltres de la política
lingüística, la idea que té el Grup Popular, que dóna suport al
Govern, és molt diferent de la idea que té el seu grup polític.
Per tant, jo crec que naturalment no estarem d'acord, però crec
que el Govern balear ha fet una molt bona actuació en matèria
de política lingüística, inclosa una qüestió sobre la qual sempre
hi ha hagut moltes denúncies, que és la inversió en programes
en televisió. I jo crec que fora d'aquesta cambra, fins i tot fora
d'aquestes illes, ningú no discuteix quines han estat les
actuacions que altres comunitats autònomes més rendibilitat li
han donat en matèria de política lingüística, per exemple a la
Comunitat Autònoma de Catalunya, i per això mateix jo defens
les actuacions en matèria de televisió. En qualsevol cas el
Consell de la Llengua efectivament no s'ha posat en marxa. Jo
no puc, perquè això correspondria al conseller de Govern, ni
vull com a conseller responsable derogar el Decret que va crear
aquest Consell de la Llengua, i la veritat és que una de les
funcions importants d'aquest Consell de la Llengua en matèria
de coordinació institucional era substituir la Campanya de
Normalització Lingüística que coordinava l'Obra Cultural
Balear. Ens pareix adequat que així sigui, ens pareix adequat
que el Govern balear sigui el que coordini institucionalment les
labors que tenia la Campanya, i no una entitat privada, una
entitat formada per ciutadans que no tenen una adscripció
compromesa via eleccions democràtiques.

Per tant, crèiem que havíem de substituir la labor d'aquesta
campanya, i també crèiem que teníem una sèrie de qüestions
amb l'Obra Cultural Balear-Voltor, com per exemple
l'adquisició dels repetidors dels senyals radiofònics i televisius
que aconsellaven que una vegada Voltor tengués a bé acatar el
mandat d'aquest parlament, poguéssim posar en marxa aquest
Consell de la Llengua. Com que Voltor posa tot tipus de
dificultats per acatar el mandat d'aquest parlament, nosaltres
creim que hem d'ajornar la constitució d'aquest consell al
moment en què finalment el Govern balear pugui complir amb
el mandat d'aquest parlament, i per tant sense interferències,
sense la falta d'elegància que suposa fer les dues accions a la
vegada, posarem en marxa aquest Consell de la Llengua.

EL SR. PRESIDENT:

Jo entenc que el conseller ha tancat el torn de les dues
preguntes, perquè vostè ha sol•licitat agrupar-les.

EL SR. PONS I PONS:

No, jo el que he sol•licitat, si no vaig equivocat, és
enganxar la resposta a la primera pregunta amb la segona
pregunta, i aleshores he fet la meva intervenció, ell em
replica, i si no vaig equivocat jo li puc replicar, o no?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré fer un comentari a la
resposta ensalada que m'ha donat el conseller d'Educació i
Cultura, perquè a mi m'ha paregut una ensalada la seva
resposta, ha parlat de moltíssimes de coses, no s'ha ajustat
a la pregunta concreta. La pregunta concreta era, se li
demanava que explicàs la raó per la qual el Consell de la
Llengua creat el mes de juliol encara no ha estat posat en
funcionament, no s'ha format, no s'ha creat, no ha establert
un pla de feina, i ha fet una feina que s'havia marcat fer. Al
final el Sr. Conseller ha aprofitat per fer una espècie de
balanç triomfalista de la política de normalització
lingüística del Govern, que evidentment està bé que
comparteixi algú, jo crec que la immensa majoria dels
sectors del món de la normalització lingüística no el
comparteixen, però al final m'ha semblat entendre que em
donava l'explicació a la meva pregunta, que és que no s'ha
constituït el Consell de la Llengua perquè mentre no es
resolgui el tema de Voltor, i per tant el contenciós amb
l'Obra Cultural, el Consell de la Llengua no es pot crear.
Això sí que és mesclar elements que em sembla que no
tenen absolutament res a veure. L'Obra Cultural Balear, per
començar, no era una entitat constituent del Consell de la
Llengua, de les que apareixien explícitament, no ho era.
Podia ser-ho com a entitat privada convidada que s'hi
integràs. Per tant l'Obra Cultural Balear no interferia
absolutament en res la seva actitud en relació amb el
Govern respecte de la creació del Consell de la Llengua. 

Realment supòs que el conseller ha improvisat al final de
la seva resposta una explicació a la meva pregunta, però
francament que se'n cerqui una altra, perquè és una
explicació que no s'aguanta. I perdoni la meva vehemència,
però és una qüestió de caràcter, com vostè té una
tranquil•litat nòrdica, que també supòs que és una qüestió de
caràcter. Per tant, cadascun dels dos ens quedarem les
nostres característiques personals. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller d'Educació.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Intentant continuar amb la meva
tranquil•litat, jo voldria dir que em crida l'atenció que em digui,
vostè o qualsevol altre diputat, que no m'ajust al que em
demanen amb la resposta, quan precisament el que passa
sempre en aquest parlament és que els diputats que fan les
preguntes, una cosa és el que tenen per escrit i una altra cosa és
el que demanen al membre del Govern, que demanen el que els
dóna la gana o el que se'ls acut en el seu moment, i a mi em
pareix molt bé que els membres del Govern contestin.

En qualsevol cas la resposta que li he donat, que vostè creu
que no és adequada a la pregunta perquè no té a veure amb la
creació del Consell de la Llengua, jo sí que estic convençut que
té a veure. Precisament insistesc que el Consell de la Llengua
venia a substituir, ha de substituir la Campanya de
Normalització Lingüística, coordinada per l'Obra Cultural
Balear, que a nosaltres ens pareix que això no és l'adequat, i no
és l'adequat ni tan sols des del punt que l'Obra Cultural Balear
formi part constituent d'aquest Consell de la Llengua, perquè
l'Obra Cultural Balear no és cap institució, i per tant les
institucions d'aquesta comunitat autònoma són les institucions
que han de formar aquest consell, i en tot cas si qualcuna d'elles
en el que li permet el Decret vol convidar l'Obra Cultural
Balear, a mi em pareixerà molt adequat. Però ja ve sent hora
que cadascú en aquesta comunitat autònoma, especialment en
matèria lingüística, estigui al seu lloc; i el Govern ha d'estar al
seu lloc, i l'Obra Cultural Balear ha d'estar al seu, que no és en
cap cas un lloc de coordinar labor d'altres institucions. Només
faltaria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1660/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Programa "Mestral Jove".

I.9) Pregunta RGE núm. 1661/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nivell de depuració de les aigües residuals
depurades en nuclis de població superior a 10.000 habitants
equivalents.

I.11) Pregunta RGE núm. 1662/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tractament de fangs d'estacions
depuradores d'aigües residuals.

El Govern sol•licita l'ajornament de les preguntes 1660,
1661 i 1662, per absència dels consellers que les havien de
contestar.

I.10) Pregunta RGE núm. 1691/99, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a fons de la Unió Europea (Objectiu 2).

Per tant passarem a la pregunta 1691/99, presentada per
l'Hble. Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, que sol•licita: Atès que les Balears és
receptora de fons provinents de la Unió Europea, Objectiu
2, que té la seva plasmació en el PDR d'Espanya, i s'està en
tramit d'elaboració d'aquest, està elaborant el Govern balear
el PDR de Balears per al període 2000-2006? Per contestar,
Sr. Conseller, té vostè la paraula... Perdó.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Semblava que amb la lectura de
tota la pregunta m'havia llevat la possibilitat d'explicació. És
senzillament que coneixem que les distintes comunitats
autònomes estan fent els distints plans de desenvolupament
regional, això que a la pregunta es diu PDR, i que coneixem
que les Illes són receptores de fons provinents de la Unió
Europea, de l'Objectiu 2, que tenen, ha de tenir la seva
plasmació en el Pla de desenvolupament regional de l'Estat
espanyol, i que s'està en tràmit de l'elaboració d'aquest. Per
tant, voldríem saber si el Govern balear està elaborant
aquest PDR per al període 2000-2006. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sra. Thomàs, li he de contestar que no, que no
s'està fent aquest PDR, perquè aquest PDR només l'han de
fer les regions Objectiu 1 de la Unió Europea. Com vostè
sap, la gran majoria de regions a Espanya són regions
Objectiu 1, però afortunadament les Illes Balears no ho són.
Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, només perquè m'aclarís. Nosaltres teníem la
informació que també a l'Objectiu 2 s'havia de presentar el
PDR. De totes maneres, si és així, és evident que no s'han
de fer si no entren. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Res a afegir, estem d'acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

La pregunta número 11, que formula el diputat Sr. Triay,
s'ha demanat que quedés ajornada.

I.12) Pregunta RGE núm. 1663/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desdoblament de la carretera s'Arenal-
Llucmajor.

Pregunta número 12, que presenta el diputat Sr. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista: quins problemes ha
plantejat el Govern de les Illes Balears al Ministeri de Foment
en el marc del conveni de carreteres del projecte de
desdoblament de la carretera s'Arenal-Llucmajor. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Abans de formular la pregunta volia
formular una protesta, perquè que quedin ajornades preguntes
el conseller de la qual és aquí al corredor, a tres metres, em
sembla que és una desconsideració cap a aquesta cambra i cap
als diputats, que tenen dret a fer preguntes i que siguin
contestades.

EL SR. PRESIDENT:

Que consti així en el Diari de sessions.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. Conseller de Foment, la pregunta que li formul és en
relació a la carretera de s'Arenal a Llucmajor, sobre la qual hi
ha hagut notícies, òbviament emanades de la seva conselleria,
que el projecte que el Govern ha presentat al Ministeri de
Foment no havia estat acceptat i que havia de ser objecte de
grans modificacions. Per tant, li volia demanar quins són
aquests problemes i com s'han de resoldre.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr Triay, el Ministeri de Foment
no ha presentat cap problema al Govern de cara al disseny,
no del desdoblament de la carretera de s'Arenal-Llucmajor,
sinó a aquesta via ràpida autovia autopista que s'està
dissenyant, però encara no s'ha presentat el projecte, com
vostè bé sap, i més vostè, que és tècnic en la matèria, les
carreteres, les autovies, les autopistes, es dissenyen en
funció d'una instrucció, instrucció de carreteres, que s'ha de
complir, i per consegüent l'únic demana la Conselleria al
Ministeri és que el projecte d'aquesta nova via es faci en
funció de la instrucció de carreteres, que fa que trams de la
carretera vella, de la PM-602, no es puguin emprar en
aquest nou disseny de la carretera, res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no entenc res, jo
no sé més que el que publiquen els diaris, i a més és
informació tota que surt de la Conselleria de Foment.
Vostès són els que han dit que el projecte no era acceptat i
que per tant s'havia de modificar. El que sabem és que el Pla
de carreteres estableix un desdoblament de la carretera de
s'Arenal a Llucmajor. El que sabem és que el cost era de fer
una calçada, el que estava previst al conveni de carreteres.
El que sabem és que aquesta carretera de s'Arenal a
Llucmajor és una carretera relativament nova, va ser
renovada per part del Govern balear d'una manera profunda,
i se li va donar un traçat que, si bé sempre s'ha dit que era
perillós per les seves condicions geomètriques, sempre es va
considerar, i mai no va ser desmentit, sinó més aviat tot el
contrari, que aquest caràcter perillós d'aquest traçat era
degut a la provisionalitat que funcionàs amb doble sentit
una calçada que en el futur funcionaria amb un sol sentit, i
per tant seria la meitat d'una carretera de dues calçades, i per
tant de tipus autovia.

Per tant, clar, a la vista de tot això, que ara diguin que hi
ha unes normes que exigeixen unes determinades
condicions geomètriques, doncs naturalment que hi ha unes
normes que ho exigeixen i que han existit des de fa temps,
i que no han estat modificades en els darrers anys, que eren
conegudes perfectament quan es va fer la reforma d'aquesta
carretera, i que segur que els tècnics de la Conselleria les
coneixen amb tota perfecció i amb tot el seu detall. Per tant,
no comprenc en absolut que en aquest moment es produeixi
un canvi de criteri en base a unes normes que no han
canviat. Per tant, a veure quin és el motiu pel qual hi ha ara
aquesta innovació a la solució d'aquest problema. A veure
si és que ara resulta que no tan sols hem aconseguit el
finançament de les carreteres, de la qual cosa nosaltres
estam satisfets, encara que creim que hi hauria d'haver
fórmules que donassin més llibertat al Govern de la
Comunitat Autònoma, però si és que realment hem cedit és
la competència en carreteres, i que realment els projectes de
les carreteres ara vindran imposats per l'Administració
central després de 16 anys d'autonomia. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Em pensava, Sr. Triay, que era un
poc més conscient quan fa les seves manifestacions, perquè
realment s'ha de tenir cara per dir això que ha dit vostè. El
disseny de carreteres no l'imposa ni el Ministeri, li he dit, ni la
Conselleria ni el conseller, és una instrucció de carreteres, que
està publicada i és vigent, li agradi o no li agradi. I el conveni
de carreteres no fa més que l'Administració central aportar
57.000 milions de pessetes, que a vostè li piquen molt, li
molesta molt que s'aconseguís això. Per consegüent, que un
diari manifestàs una determinada cosa en el seu moment, a mi,
miri, com si vol manifestar tot el contrari. El cert és que el
projecte del disseny de carreteres el feim aquí, es contracten a
Madrid perquè així ho diu el conveni, de la mateixa manera que
el conveni que Canàries va fer amb l'Administració central, i
res més. Som nosaltres que deim com es fan les carreteres i
quines es fan. Per consegüent no hi ha més històries que això,
i li torn a repetir, si un determinat mitjà de comunicació va
voler publicar una notícia, jo som respectuós amb els mitjans de
comunicació, però vostè a qui ha d'escoltar és a mi i al Govern
quan li deim una cosa, quan vostè demana una cosa. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 1656/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a durada i ciutats visitades en el viatge als
Estats Units.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, relativa a duració i ciutats visitades en el
viatge a Estats Units. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La
semana pasada el conseller de Economía y Hacienda nos
reconoció haber viajado gratis total invitado por una empresa
de San Francisco a la cual con posterioridad, en un
procedimiento negociado y sin publicidad, le adquirió un
ordenador de 235 millones de pesetas. No viajó solo, viajó
acompañado, entre otros, por un cargo de confianza, que sería
finalmente el único que firmaría un informe favorable para la
empresa generosa con el viaje referido.

Luego, cuando volvió, para compensarse de los gastos que
no había tenido, cobró las dietas pertinentes que paga el
Govern balear por los desplazamientos, y eso que tiene un
sueldo superior a los 11 millones de pesetas, y si no es así
me lo puede decir y corregir en lo que sea, un sueldo
cercano a un millón mensual. La pregunta la formulé hace
bastantes días, por los requisitos parlamentarios, la pregunta
dice cuántos días duró el viaje, dónde estuvo, etcétera. Esto
más o menos lo tenemos claro, por lo cual podría
aprovechar el turno de su intervención para contestarnos
primero cuántos días fue -aunque digo que ya más o menos
lo sabemos- y sobre todo, si piensa devolver las dietas que
ha cobrado y el precio del viaje a la empresa proveedora.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Diéguez,
la duración del viaje fue de 105 horas. No sé si usted lo
sabía, porque no se lo he oído decir en ninguna ocasión, le
he oído decir otras cifras. El destino fue el centro mundial
de visitantes de Sun Microsystems, en el Silicon Valley, que
está a una hora de distancia de San Francisco, más o menos.
La salida del viaje fue el sábado 24 de octubre, con hora de
embarque a las 7 y cuarto de la mañana y llegada al hotel en
San Francisco a las 17 hora local, las 2 de la madrugada en
España. El viaje de vuelta fue el martes 27 de octubre, con
salida del hotel a las 12 del mediodía en hora local, las 9 de
la noche en España, y llegada a Palma a las 14 horas hora
local, las 5 de la madrugada en San Francisco. El viaje tenía
por objeto mantener diversas entrevistas con los
especialistas de la compañía Sun Microsystems en relación
con los proyectos de aulas de formación de escolares de
primaria y secundaria en el ámbito de las nuevas
tecnologías. También se aprovechó para explorar las
posibilidades de colaboración de esta empresa con la
estrategia Bit de la Comunidad Autónoma y la posible
instalación de un centro (...) Factory de Sun en el Parc Bit.

Estas actividades fueron desarrolladas a lo largo del
lunes 26 de octubre, en una apretada agenda de entrevistas,
en el (...) Center, situado en Palo Alto, como le he dicho a
60 minutos de San Francisco. Y en relación a cuántas
ciudades visitamos, pues como usted puede fácilmente
deducir de la duración del viaje, no hubo tiempo de hacer
ningún desplazamiento a ninguna otra ciudad que las que les
he mencionado, ni a ningún otro país lógicamente. Muchas
gracias.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 148/fascicle 1 / 16 de març del 1999 6417

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Le agradezco especialmente, Sr.
Rami, el cambio de tono. De haberse producido este cambio de
tono en otro momento quizá hubiéramos tenido muchos menos
problemas con este asunto. Pero sí que quería pedirle, y
aprovechar el turno de réplica para que me dijera especialmente
esta cuestión que queda en el aire: ¿qué va a pasar con las
dietas y con el tema del precio del viaje? ¿Piensa devolverlo?
Creo, y quisiera aconsejarle desde la humildad de mi posición
en la oposición, y valga la redundancia, que devuelva ese
dinero, devuelva el precio del viaje, devuelva las dietas, y
podamos cerrar este asunto con la honorabilidad necesaria.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula..

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Mire usted, éste es un viaje, como usted puede entender
muy bien de las condiciones que le he explicado, que desde
luego es todo lo contrario de lo que usted se ha encargado en
afirmar, es todo lo contrario de un regalo. Los viajes de trabajo
tienen dos regímenes de indemnización. En el caso de los altos
cargos sólo existe uno, que es bastante inferior que el de los
funcionarios. En el caso de los funcionarios un viaje como éste
hubiese supuesto cobrar 42.000 pesetas por día, sin
justificación, o hasta 84.000 pesetas por cada día con
justificación. En el caso de los altos cargos el sistema de
retribuciones es todo con justificación, y existe una cantidad de
5.000 pesetas aprobada por ley desde el año 90, sin actualizar
desde el año 90, que es de 5.000 pesetas por cada día de
desplazamiento.

No tengo ningún motivo por el cual rectificar ningún acto en
cuanto a las indemnizaciones percibidas por este
desplazamiento que, le insisto, creo que queda probado que fue
un desplazamiento de trabajo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 1657/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a punt de vista del president sobre el viatge
del conseller d'Economia i Hisenda als Estats Units.

Passam a la següent pregunta, relativa a punt de vista del
president sobre el viatge del conseller d'Economia i Hisenda a
Estats Units, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez, del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, por fin después de cuatro
semanas preguntando sin que apareciera el tercer presidente
por esta sala, por fin aparece, aunque viene ya sin piel, y es
que ya se lo advertí, que tanto flash no era bueno para la
piel, y más de 50.000 fotos hacen daño al final. En fin,
entrando en el texto de la pregunta, la semana pasada nos
enteramos de que el conseller de Economía había hecho un
viaje a Estados Unidos gratis, con un cargo de confianza,
que ese cargo de confianza fue el que redactó el informe
técnico para la adquisición del ordenador de 235 millones
de pesetas. Estoy de acuerdo en que ese detalle del viaje no
es sino una raya más en el tigre del desastre que está
suponiendo la informatización en el Gobierno balear, como
creo que pronto se podrá ir viendo. Además hemos visto que
se han cobrado una serie de dietas, que no se quiere
devolver ese regalo, etcétera. Todo ello me lleva a
preguntarle si considera el presidente del Govern que es
correcto desde el punto de vista ético que el conseller de su
Gobierno vaya gratis a San Francisco, invitado por la
empresa a la cual con posterioridad le va a adquirir un
ordenador de 235 millones mediante procedimiento
negociado y sin publicidad. 

Le estoy preguntando especialmente por la vertiente
ética del asunto. ¿Es correcto estar en un procedimiento
negociado, y mientras está en ese procedimiento negociado,
-hemos visto que el viaje fue en octubre, y en diciembre es
cuando se hace la concesión definitiva- mientras se está en
ese procedimiento negociado aceptar un regalo de una
empresa proveedora, por bueno o malo que sea ese regalo?
¿Es correcto desde un punto de vista ético, Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el president de la
Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Jo voldria naturalment corroborar
les explicacions que ha donat el conseller d'Economia, que
jo crec que són més que suficients respecte d'intentar aclarir
aquesta situació. Miri, jo crec que el que no és ètic baix cap
concepte és intentar confondre la gent des d'una campanya
en aquests moments probablement lògica, degut que ens
trobam en el moment que ens trobam, però que el que seria
ètic, i sobretot convenient, seria intentar aclarir la realitat de
les coses als ciutadans d'aquestes illes, i en aquest cas als
parlamentaris que tenen l'amabilitat d'escoltar-nos. Jo crec
que intentar deixar ombres de dubtes respecte d'una
concessió que ha estat irreprotxable, i que si no ho és, jo el
convid que ens ho demostri, i que s'aixequi i digui si aquesta
concessió està ben donada, no està ben donada, si aquest
concurs és un concurs que s'ha fet de la forma
reglamentàriament establerta, si efectivament els informes
que diuen dels tècnics i de totes les institucions que han
participat en l'adjudicació d'aquest concurs diuen que està
ben donat o que no està ben donat, i crec que la resta
probablement s'ha d'emmarcar dins aquesta campanya, que
és normal, vostè fa el seu paper, l'ha de fer, i jo ho
comprenc, és un paper que li ha tocat fer, i en aquest
moment l'ha de fer.
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Però sobretot, insistesc, crec que el que és important, i
sobretot prudent, és intentar mostrar la veritat, la realitat de les
situacions, separar les coses, i efectivament que quedi molt clar
quina ha estat l'adjudicació que s'ha realitzat, i les condicions
en què s'ha realitzat aquesta adjudicació. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, pues me siento un poco
defraudado; después de un mes esperando, ahora le he
preguntado si consideraba si era o no era ético, y no me ha
contestado. Me hubiera gustado que me dijera "sí lo es, por tal
motivo", "no lo es, por tal motivo". o "no lo sé, no lo puedo
valorar". Pero hacer valoraciones acerca de lo que tiene que ser
o no la labor de la oposición, no es otra cosa que despejar
balones, con mejor o peor acierto, pero no me ha dicho si
considera o no que sea ético. Entre otras cosas, Sr. Matas, está
usted confundido, ha repetido usted creo que hasta tres veces la
palabra concurso. No ha habido ningún concurso aquí. Si
hubiera habido algún concurso, sería menos sospechoso, habría
menos sombras y menos problemas. El caso es que no hubo
concurso, hubo un procedimiento negociado, que como bien
sabe es muy distinto, un procedimiento negociado, y una de las
empresas que hizo el regalo es una de las empresas que estaba
en este procedimiento negociado. ¿Y que hay problemas, que
hay irregularidades? Mire, con toda claridad se lo digo: ese
asunto, ese informe, el informe que hay, que sirvió para
resolver el procedimiento negociado, lo tuvo que hacer un
cargo de confianza de la Conselleria de Presidencia. No
encontraron ningún técnico, ningún técnico de plantilla, ningún
funcionario de la Comunidad Autónoma que lo firmara. Lo
firmó un técnico, y además un técnico de los que fue al viaje.
Es decir, esto arroja sombras. ¿Que esto tiene una relación o no
la tiene? Bien, no lo sé, cada uno que saque sus conclusiones,
pero eso arroja sombras, y arroja problemas, arroja sombras de
falta de ética que son malas, y hay que restablecer la confianza
de los proveedores en la Comunidad Autónoma. No se deben
aceptar regalos de un proveedor mientras se está en un
procedimiento negociado. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sí, insistesc, vostè és el que crec que fa un plantejament
que crec que no és ètic. Vostè intenta confondre, intenta
tirar tinta. Punt número 1, aquest concurs, que s'ha fet
concurs l'any 96, i ve d'aquest concurs de l'any 96, i si no,
vostè m'ho demostri, aquest concurs que s'ha fet, surti vostè
i digui: "m'he equivocat, això ve del concurs de la primera
adjudicació, de l'any 96, amb els procediments establerts per
la seva ampliació", o no és ver? O no ve això del concurs de
l'any 96 amb els processos d'ampliació d'aquesta
adjudicació, tal com estableix la Llei de contractes de
l'Estat? Vostè surti aquí i digui que aquests tècnics no han
fet els informes favorables a aquesta adjudicació, i que
aquests tècnics que vostè desprestigia són els catedràtics de
la Universitat de les Illes Balears que han avalat aquesta
adjudicació d'aquests tècnics. Perfecte, si vostè té qualque
problema, si vostè té qualque dubte, en lloc de tirar la pedra,
com sempre sol fer, i amagar la mà, vostè denunciï que hi
ha hagut una adjudicació que s'ha fet contra la llei. Vostè ho
ha de denunciar, vostè el que no pot fer és sempre deixar
l'ombra de dubte aquí perquè els periodistes agafin quatre
titulars. No, home, no, vostè ha de cometre la seva
responsabilitat, i si hi ha un procediment irregular l'ha de
denunciar, perquè jo som el primer que li deman que ho
denunciï, i que anem a corregir si s'ha produït, i anem a
demanar responsabilitats si s'han produït processos
irregulars, perquè jo no tenc cap interès que pugui existir
cap procés d'aquestes característiques.

El que passa és que la informació, i vostè ho sap i li
consta, és perfecta, i per això plega veles vostè. Perquè a
vostè no li interessa descobrir la realitat, a vostè el que li
interessa és treure el titular. Perfecte, insistesc, estam a tres
mesos de les eleccions, i és normal que vostè xerri d'això i
que xerri de totes aquestes coses, si és absolutament normal.
I en sentirem de més grosses, encara, amb aquests tres
mesos que ens queden, i és normal, i ja ens hi podem
acostumar, però seriositat, seriositat, no vulgui mesclar...
Vostè creu que una adjudicació es pot relacionar amb un
viatge de 100 hores de feina? Vostè creu que això és
normal? Escolti, vaja quin tipus de regals; també fa falta ser
beneit, em perdonarà, vull dir... Miri, lligar això no és de
rebut. El que és seriós és que vostè plantegi, defensi si hi ha
una adjudicació mal donada, home!, i sortir a denunciar-la
on l'ha de denunciar si efectivament s'ha produït en contra
de la llei, i això és el que hem de defensar, si hi ha
seriositat; la resta no és seriositat, la resta és...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sí, acab. La resta és fer el paper aquest que vostè fa aquí,
que el fa molt bé, que és molt graciós i que encantarà a tothom,
perfecte, però no és seriós, crec que no és seriós. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la darrera pregunta...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, por una cuestión de orden, me ha dejado una
pregunta en el aire, si sabía que venía de un concurso público...

I.16) Pregunta RGE núm. 1658/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a joc de bingo als hotels.

EL SR. PRESIDENT:

Passam..., passam a la darrera pregunta, relativa a joc del
bingo als hotels, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez, del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diéguez, té vostè la paraula
per a aquesta pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Normalmente espero que la
pregunta que haga se me conteste en el  momento que
corresponde y no se me conteste en la réplica formulándome
unas preguntas que luego el Sr. Presidente no me deja contestar.
Me gustaría saber qué pasaría si fuera al revés, con el Partido
Popular, que le dejaran preguntes sin contestar. En fin, espero,
Sr. Rami, que en esta ocasión...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ustedes me han entendido perfectamente, me han entendido
perfectamente el desdoblamiento de personalidades que tienen
en un sitio y en otro...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, deman silenci i respecte. L'únic que puc indicar
a aquest diputat és que en el torn de preguntes el president, que
recordi, mai no ha donat un altre torn ni a cap diputat ni a cap
membre del Govern, mai. Continuï vostè amb la seva pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Continuo, Sr. Presidente. Una vez me la dio a mi.
Simplemente confío que el Sr. Rami no diga ahora mentiras
como las que ha dicho el presidente del Gobierno cuando
hablaba de concursos cuando esto es una negociación y aquí
está el documento que lo demuestra, y aquí está el
documento que demuestra que fue una negociación y no un
concurso. Espero que no diga ninguna mentira y que nos
aclare -espero que sí que lo hará, espero que lo hará con
suficiente profundidad....

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta, Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...la pregunta número 16 que es la siguiente: Tiene
previsto el Govern balear la creación de un sistema de juego
de bingo en los hoteles de Baleares? Le hago esta pregunta
porque he leído alguna noticia al respecto indicando que
estaba prevista la creación de un sistema de bingo en los
diferentes hoteles de Baleares que estarían conectados
telemáticamente, etc. Entonces quisiera que me contestara
si hay alguna cosa cierta al respecto. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. President, moltes gràcies. Li he de dir que el concurs
al qual s'ha referit el president era de l'any 96; per tant...

(Remor de veus)

En qualsevol cas, contestant la segona pregunta -que era
la que estava escrita- que ha fet vostè, li he de dir que la
Conselleria d'Economia i Hisenda, en l'exercici de les seves
competències en matèria de joc que ostenta des de l'any
1996, ha elaborat una norma que regula una nova modalitat
d'activitat d'oci i animació turística mitjançant el
desenvolupament d'un joc d'atzar. Aquesta iniciativa ha
estat impulsada per empresaris del sector hoteler per operar
un sistema telemàtic que permeti incloure un joc d'atzar dins
els programes d'animació dels establiments turístics hotelers
a les Balears i, en aquest sentit, aquesta nova modalitat d'oci
s'incorpora com a part integrant dels programes d'animació
i entreteniment en els establiments turístics adherits per
augmentar la qualitat dels serveis complementaris i millorar
l'oferta d'activitats d'oci i animació turística amb l'objecte de
qualificar la demanda existent i fer més atractiva aquesta
oferta actual.
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Aquesta activitat, que tan sols s'efectuarà en els establiments
turístics, va dirigida als turistes o als residents als hotels. Està
vetada la seva pràctica per al públic en general. Aquesta normal
estableix una regulació d'aquesta activitat d'oci amb la intenció
d'afavorir la seguretat jurídica pel fet d'estar totalment normada
i reglada, evitant així la pràctica d'activitats fora de control així
com el corresponent frau fiscal que les mateixes comporten.

Per altra banda cal destacar que aquesta nova activitat d'oci,
regulada en la norma de referència, respon a una nova aplicació
de les noves tecnologies i que exigeix l'aplicació de mitjans i
construcció d'infraestructures telemàtiques per garantir la
seguretat del sistema i tot allò, en definitiva, està creant unes
infraestructures que ajuden al desenvolupament de la política
de desenvolupament de la societat de la informació que el
Govern està impulsant.

En definitiva, després d'aquest preàmbul pot afirmar-se, en
contestació a la seva pregunta, que la iniciativa no es tracta d'un
joc de bingo i que el Govern no crearà cap activitat, sinó que
allò que fa és regular les iniciatives empresarials que hi pugui
haver en aquest sentit adaptant-les a la forma jurídica exigida
pel nostre ordenament relatiu a les disposicions normatives de
caire general. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente en aclaración de su
amplio informe, que agradezco, solamente quiero preguntarle
una cosa: ¿El sistema funcionará mediante una concesión a una,
dos, tres o equis empresas, para que lleve la explotación de este
juego? Simplemente..., es que no sé si lo he oído en su informe
o si faltaba este detalle. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

La normativa no está aprobada i por tanto no le puedo decir
cómo será pero, en cualquier caso, en las alternativas que se
barajan actualmente se establece un procedimiento con unos
requisitos de tal modo que cualquier empresario que cumpla
esos requisitos podrá ejercer estas actividades. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.- Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes
Balears del 1998.

I acabat aquest punt de l'ordre del dia que fa referència
a preguntes, passam al segon punt de l'ordre del dia que és
liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears.

He de recordar a les senyores i als senyors diputats que
la liquidació del pressupost del Parlament de les Illes
Balears de l'any 1998 va ser oportunament repartida a tots
els portaveus i, per tant, a tots els grups parlamentaris, el dia
22 de febrer del 99, i que fins a la data d'avui no s'ha
presentat cap tipus d'al•legació ni inconvenient a aquesta
liquidació de pressuposts. Per tant deman a la Cambra si
podem considerar aprovada la liquidació del pressupost per
assentiment de tots els membres o si passam a votació.

Queda aprovada idò la liquidació de pressuposts de l'any
1998 per assentiment de tota la Cambra. Moltes gràcies.

III.- Informe d'incompatibilitats elaborat per la
Comissió de l'Estatut dels Diputats de l'Hble. Sr. José
Ramón Orta i Rotger.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que és informe
de la Comissió de l'Estatut dels Diputats que s'ha d'elevar al
Ple d'aquesta cambra, sobre les incompatibilitats del
conseller..., perdó, del nou diputat Sr. José Ramón Orta
Rotger. Supòs que els portaveus deuen tenir l'informe
pertinent, o volen que li donem lectura? Per tant, jo deman
si també es pot considerar conforme i per assentiment
d'aquesta cambra aquest informe. 

Per tant, queda també informat favorablement.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 866/99,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
presó provincial de Palma.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 877/99,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rebuig a la indiferència del president del Govern davant la
situació de la companyia aèria Viva Air.

Passam al quart punt de l'ordre del dia, que fa referència
a proposicions no de llei. He de manifestar que ha estat
retirada la proposició no de llei 877. Per tant, anam a veure
la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la presó provincial de Palma. Sr.
Mesquida, té vostè la paraula.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 148/fascicle 1 / 16 de març del 1999 6421

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Mesquida, deixarem que... Tractem el
tema de la presó en pau. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldria
començar fent una modificació al punt 2 de la proposició no de
llei per qüestions evidents: la proposició, en el seu punt 2,
instava el Govern de l'Estat a solucionar de forma immediata
tots els problemes perquè es pugui posar en marxa el
funcionament del nou centre penitenciari abans del 15 de març
-això era ahir- i ho modificaríem perquè es pugui posar en
marxa de forma immediata.

EL SR. PRESIDENT:

Deman, per favor, als serveis de la Cambra que afectin tot
el contingut de la proposició no de llei amb aquesta
modificació, suprimint "abans del dia 15 de març". Per tant, "El
Govern de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
solucionar de forma immediata tots els problemes perquè es
pugui posar en funcionament el nou centre penitenciari de
Palma". És així, Sr. Mesquida? Idò així quedarà en el Diari de
Sessions. Té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Aquesta és una proposició no de llei senzilla amb un
plantejament molt clar, i el que intentaré demostrar és que els
efectes que hi ha al darrere o, millor dit, les conseqüències que
es deriven del retard de la posada en marxa de la nova presó
són molt negatius, i afecten no només els reclusos que pateixen
la massificació actual, sinó també demostraré que es produeix
una clara situació de discriminació, ja que es rep un tractament
diferenciat respecte a molts de reclusos del sistema penitenciari
espanyol. També els comentaré els efectes que pateixen moltes
famílies de reclusos de Mallorca o vinculats a l'illa que, per
manca d'espai, són traslladats als centres de la península.

Ens trobam amb una nova presó que es va incloure dins el
Pla nacional d'amortització i creació de centres penitenciaris
que es va realitzar dins l'any 91. Aquesta presó ha suposat una
inversió de 8.400 milions de pessetes, 1.600 més dels que
inicialment s'havien pressupostat. Les previsions eren que fos
inaugurada el setembre del 1997, i una mala gestió en
l'execució de les obres va fer que el Govern central decidís
donar una nova data d'inauguració, prevista per al febrer del
1998. Els record que estam en el març del 1998. 

I en quina situació ens trobam? Tenim una presó
pràcticament acabada i no inaugurada. I quins són els
motius i els responsables? Ha existit, com deia abans, una
mala gestió en l'execució de l'obra. Això ha fet que
l'empresa pràcticament aturàs les obres durant quatre mesos.
Després es reprenen les obres i arribam a la situació actual
on pràcticament ja estan enllestides i, per a sorpresa de tots,
la nova presó queda en situació d'hivernacle: tots podem
contemplar una macroconstrucció aparentment acabada i en
situació d'inactivitat. Es procedeix a inaugurar altres
presons, altres centres que tenien calendaris posteriors al de
Palma. Així ens trobam que s'inaugura la presó d'Aranjuez
per reubicar els interns procedents de Carabanchel. El
Ministeri munta un espectacle amb el tancament de
Carabanchel, on desfilen molts de presos polítics del règim
polític anterior, i això fa que el centre de Palma es retardi.
Dins el concurs de trasllat de funcionaris que s'havia
inicialment assignat al centre de Palma es varen haver de fer
les modificacions per tal de cobrir acceleradament l'obertura
del centre d'Aranjuez.

El que és greu no és si al ministre li feina il•lusió tancar
Carabanchel, símbol del passat franquista. El que és greu
del cas és que no es procedís al tancament de presons com
la de Palma, on el grau de massificació és altament
preocupant i els diria que la presó de Palma és una de les
més massificades d'Espanya juntament amb la d'Algeciras.

Les noves instal•lacions estan acabades i no tan sols
això, sinó que el retard en l'obertura està fent malbé
determinats equipaments electrònics i informàtics, els quals
estan patint un procés d'oxidació. 

Però anem a analitzar quines són les conseqüències del
retard en l'obertura del nou centre penitenciari de Palma.
Primera conseqüència, possiblement poc coneguda per
l'opinió pública: Molts d'interns vinculats a Mallorca es
veuen forçats a abandonar l'illa per la massificació existent
a l'actual. Cada setmana, aproximadament entre sis i vuit
interns d'aquí o vinculats familiarment a Mallorca han de
ser internats a centres de la península. En aquests moments,
aproximadament 200 interns vinculats a l'illa de Mallorca
compleixen condemnes a centres penitenciaris de la
península; se'ls està produint un sofriment innecessari, se'ls
està allunyant de les seves famílies amb el cost econòmic
que això suposa, i fins i tot els diria, per exemple, que
pensin vostès quina il•lusió pot tenir un intern que té la
família a Mallorca que estigui internat al centre de Múrcia
per gaudir aquest permís de cap de setmana.

Segona conseqüència: Consolidació de la situació de la
situació de massificació actual del centre penitenciari de
Palma. Aquest centre, inaugurat l'any 68, es va dimensionar
per a 350 interns i en aquests moments la població reclusa
és aproximadament de 650, és a dir, quasi el doble de la
capacitat; fins i tot s'ha arribat a puntes de 700, 710
reclusos. Es fa realment difícil explicar a un intern que
comparteix cel•la amb 20 interns més que la nova presó que
veu per la finestra està acabada i no es procedeix a la seva
inauguració.
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Tercer: L'actual centre, a part de la massificació, té
carències molt importants motivades, com no podia ser d'altra
manera, per la manca d'inversions que fa molts d'anys que
pateix perquè, com que ja s'havia projectat l'obra, no valia la
pena invertir en un centre que s'havia de tancar. Quart:
Deteriorament de les noves instal•lacions, com he dit abans, i
arribam a una situació on tothom reclama l'obertura de la nova
presó de manera immediata, i cada vegada són més els que
veuen causes espúries que influeixen sobre quan ubicar la data
d'inauguració.

L'obertura és un clam. Els sindicats UGT i Comissions
Obreres, majoritaris entres els funcionaris de la vella presó,
qualifiquen de lamentables les condicions actuals. Han
denunciat reiteradament la massificació d'un centre que fa
conviure més de 20 intern dins una habitació. L'Associació de
Juristes de Balears, que reuneix professionals del món del dret
-jutges, fiscals, secretaris, advocats i procuradors, gent que viu
de prop la problemàtica dels interns- com dic, aquesta
associació exigia el 9 de febrer passat el tancament immediat de
l'actual centre. Segons l'opinió de l'Associació de Juristes, el
vell centre no pot garantir drets tan elementals dels reclusos
com la seva pròpia dignitat; ni tan sols la seva vida o salut.
Aquest col•lectiu que viu de prop la problemàtica de la nova
presó, va fer una crida al principal responsable, el Govern de la
nació, i també a l'Administració autonòmica que, en aquest
tema, està absent, per tal de procedir a l'immediat tancament de
la presó. No puc més que criticar la passivitat del Govern de la
Comunitat Autònoma en un tema on no ha fet res per corregir
aquesta situació i que segurament reclamarà la seva part de
quota a la inauguració.

La situació actual de la vella presó, amb l'agravant de tenir-
ne una de moderna enfront, no es pot mantenir. Rosa Cosmelli,
fiscal del Tribunal Superior de Justícia i coordinadora de
vigilància penitenciària de Balears afirmava en un article
publicat el mes passat: "A l'actual centre penitenciari manca
espai físic per a interns i funcionaris, les instal•lacions i el
mobiliari estan altament deteriorats, els patis són summament
petits, manca lloc per dur a terme una activitat esportiva i, allò
que a qualcú hauria de moure de la cadira, -deia Rosa Cosmelli-
les mesures de seguretat així com de control d'entrada de
drogues són il•lusòries". Ho han sentit bé, senyores i senyors
diputats: les mesures de seguretat a l'actual presó són
il•lusòries, i acaba el seu article dient: "L'única cosa que es pot
fer en aquest recinte és sobreviure".

Aquí, senyores i senyors diputats, no estam parlant de
pedres, estam parlant de persones humanes i cada dia que
passen aquestes persones dins l'actual centre, se'ls aplica una
pena addicional a la ja imposada. La nostra constitució i
l'esperit iniciat per les Nacions Unides i adaptat pel Consell
d'Europa l'any 78, traduïdes en les regles mínimes per al
tractament de reclusos, afirma que l'internament no ha de
suposar mai a ningú un càstig afegit a la pena imposada
judicialment. Per tant, deman a tots els grups el seu suport a
aquesta proposició no de llei en defensa dels drets dels interns
de la presó de Palma. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Grups que vulguin intervenir?
Grup Mixt? Esquerra Unida de les Illes Balears? Té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és una llàstima que avui no tengui un gran ressò
aquest debat perquè pens que el diputat proposant, el Sr.
Mesquida, ha posat damunt la taula una realitat sagnant a la
nostra comunitat autònoma i que, si bé no tenim les
competències i és evident que el terme de la proposició no
de llei ha de ser instar el Govern de l'Estat, també és cert
que és necessari conèixer aquesta realitat i que aquesta
cambra autonòmica, malgrat siguin els darrers dies
d'aquesta legislatura, pugui dirigir-se al Govern de l'Estat.

El 27 de gener d'enguany, jo mateixa, acompanyant una
diputada d'Esquerra Unida federal, vaig visitar la presó de
Palma i la veritat és que la descripció que ha fet el Sr.
Mesquida encara seria molt més esgarrifosa si donàssim
impressions personals sobre la situació que es viu en
aquesta presó. Ho  ha dit ell amb xifres estadístiques: en
aquests moments hi ha 611 interns, 545 homes i 66 dones,
i s'arriba al límit de 740 persones en els mesos d'estiu, que
fa que amb les condicions climatològiques amb què s'ha de
viure aquesta saturació, provoqui un trasllat urgent cap a
presons sobretot del País Valencià per descongestionar la
situació i l'ambient que es viu en aquesta presó. 

Hi ha evidentment altres aspectes, com és el fet que
entre el 60 i el 70% dels interns o dels delictes per als quals
estan complint condemna estan relacionats amb
drogodependències, que no hi ha cap programa de
desintoxicació ni de seguiment de prevenció o de possible
desintoxicació de drogodependències, que no es tenen ni tan
sols estadístiques del percentatge de seropositius que hi
pugui haver dins la presó de Palma; és evident que n'hi ha
però no existeixen xifres oficials. La insuficiència de
mitjans humans és clamorosa, no hi ha mitjans tècnics ni
materials per tal de fer un possible seguiment en
coordinació amb la jutgessa o amb els jutges de vigilància
penitenciària i la veritat és que la realitat de la treballadora
social amb la qual tenguérem entrevistes, és que amb
aquestes condicions és impossible un mínim de programa de
seguiment o programa de possible inserció.
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Però el mateix dia, el 27 de gener, no només visitàrem la
presó de Palma, sinó que també tenguérem reunions amb les
ONG que intenten o que poden treballar allà a dins, el Projecte
Home, Alas i altres -Creu Roja, etc.- i la veritat és que l'altra
part del diagnòstic és exactament igual d'esgarrifós i de situació
de saturació i de manca de perspectives immediates de canvi de
la situació. Coneixem que la setmana passada en el Congrés
dels Diputats es va aprovar també una proposició no de llei
instant a l'obertura immediata de la presó nova en el sentit que
es donava com a termini abans del mes de juny d'enguany. Pens
que aquesta proposició no de llei que proposa el Grup
Parlamentari Socialista allò que pot fer és reiterar aquesta
necessitat de l'obertura de la presó nova i, per altra banda,
incidir en la primera part d'aquesta proposició no de llei quan
parla que es constaten les condicions lamentables dels reclusos
i deplora l'actual situació, que ha tengut un allargament en el
temps, com ha explicat el diputat Sr. Mesquida. 

Per tant, des del punt de vista del Grup d'Esquerra Unida
donarem suport a aquesta proposició no de llei, i pensam que ha
de tenir el suport majoritari o la unanimitat d'aquesta cambra
precisament per incidir més en la urgència de l'obertura de la
nova presó i la posada en marxa de programes que puguin anar
en relació a allò que sempre s'ha plantejat des de les lleis
espanyoles: que les presons han de tenir programes d'inserció,
programes de prevenció i no tan sols programes de reclusió i de
saturació com es viuen en aquests moments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista no és
un tema nou en aquest parlament ni a les institucions de les
Illes, especialment a l'illa de Menorca, perquè ja l'any 1993 es
constatava que la presó provincial de Palma havia quedat petita
i que calien unes noves dependències perquè, en aquell any, a
la presó ja hi havia més de 600 reclusos, quan -com molt bé ha
dit el portaveu del Grup Socialista- estava pensada per 350. Per
açò en aquell moment es va plantejar la construcció d'una nova
presó perquè hi hagués unes condicions més dignes, tant per als
reclusos com per als seus familiars que els visiten, com també
per als propis treballadors, perquè és evident i s'ha de
reconèixer que s'han de tenir moltes ganes de treballar i que es
necessita gairebé un poc de devoció per treballar en les
condicions en què ho estan fent els funcionaris, en una presó on
hi ha una sobrepoblació de reclusos; treballar en aquestes
condicions i aconseguir uns resultats de reinserció amb els
interns és evident que té molt de mèrit. 

Però si bé és cert que als funcionaris els afecta en el seu
treball, als reclusos els afecta en la seva qualitat de vida i,
per tant, una presó pensada per a 300 interns o per a 350,
que hi ha hagut moments que n'ha tengut més de 700, els
que més ho pateixen són els propis reclusos que, si bé és
cert que s'han fet una sèrie de remodelacions en aquestes
instal•lacions antigues, no és menys cert que la presó no ha
crescut, i que els metres habitables, la superfície habitable
no ha canviat.

També s'ha esmentat aquí que és una institució que rep
moltes visites i molta participació d'organitzacions no
governamentals de suport als interns i per tant veuen com
les seves activitats també són limitades per aquesta
sobreocupació del centre. Una presó on els reclusos han de
compartir les seves visites i les seves converses amb altres
familiars d'altres presos és evident que açò atempta contra
la seva pròpia intimitat. 

Però tota aquesta situació, que és molt greu i que
s'arrossega des de fa molts d'any, pensam que es veu
incrementada amb el fet que just a vint passes hi ha un nou
centre a punt d'inaugurar, que en aquests moments està en
condicions de ser utilitzat, que l'únic que li calen són petits
detalls, però aquest centre està acabat. S'havia promès que
s'inauguraria l'any 1998 i per tant fa més d'un any que hauria
d'estar inaugurat i des del PSM veim com es demora aquesta
inauguració per apropar-la el més possible al 13 de juny i
vendre-la com una de les fites aconseguides per
l'Ajuntament, en aquest cas, l'Ajuntament de Palma, i ens
preocupa que tot açò es faci malgrat les condicions que
tenen els interns, malgrat les condicions laborals amb les
quals han de treballar els funcionaris, malgrat les condicions
amb què són atesos els familiars que van a visitar els presos
i malgrat les condicions amb les quals han de treballar les
ONG que donen suport a aquests reclusos.

No creim que s'hagi de fer una inauguració malgrat els
interessos preelectorals o electorals que pugui tenir el Partit
Popular, sinó que ja s'hauria d'obrir, ja s'hauria de fer el
trasllat dels presos a aquest nou centre i no allargar sine die
la seva inauguració. Per tant, és evident que el Grup del
PSM donarà suport a la proposta que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila, i per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Pilar
Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, les condicions del centre i la massificació dels
interns són ara similars a les que es produïren el 1996, quan
es va adoptar la decisió d'iniciar l'expropiació dels terrenys
i la construcció del nou centre. Si les condicions de l'actual
centre haguessin estat les idònies, difícilment l'Estat hagués
adoptat la decisió de construir un nou centre amb la feina i
el cost que això suposa.
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Concloses les obres i la fase de condicionament de les
dependències, s'està a l'espera de disposar d'efectius de
funcionaris en nombre suficient per poder atendre els interns en
les condicions que el nou establiment exigeix. Aquestes no
s'improvisen, sinó que són el resultat d'una planificació de
recursos humans que es realitza a llarg termini. De fet, el nou
centre duplica la plantilla de l'antic. El mateix passa amb els
efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat necessaris
per a la seva vigilància, que no ha de retreure recursos a la
seguretat general de les Illes Balears.

La proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, en aquest moment constitueix una irresponsabilitat
exigir l'obertura immediata perquè aquesta no permetrà que
s'efectuï en les actuals condicions, màxim quan els diputats del
partit proposant han tengut ocasió de visitar les instal•lacions
i de conèixer personalment l'estat de la posada en funcionament
del centre a través d'una visita i amb la corresponent entrevista
amb el director del centre penitenciari, que els va informar de
totes les qüestions que li plantejaren. 

Més és raonable ens sembla la posició dels diputats del
Congrés dels Diputats, inclosos els del Partit Socialista Obrer
Espanyol, que acceptaren la totalitat de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular i varen quedar d'acord en donar
un termini de quatre mesos per a la seva obertura, cosa que
esperam, des del Partit Popular i des del Govern de les Illes
Balears, que no arribi a complir-se i que fins i tot puguem
inaugurar-la abans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la proposta que avui he
defensat aquí, crec que és tot menys irresponsable, dir que,
denunciar l'actual grau de, i ho he posat així, hacinamiento,
perquè no he trobat una traducció al català que compleixi el
doble caràcter de massificació i de mal estat, ho he posat així
en castellà perquè s'entengui perfectament, crec que no és una
irresponsabilitat. Crec que no és una irresponsabilitat demanar
el tancament urgent d'una presó i l'obertura de la nova, quan ni
més ni menys que la fiscal del Tribunal Superior de Justícia,
responsable de vigilància penitenciària diu que l'actual centre
penitenciari no pot garantir la seva seguretat. I diu, una persona
que coneix de prop la problemàtica de la presó, que en aquest
centre, els interns, l'únic que poden fer és sobreviure. Crec que
no és una irresponsabilitat demanar el tancament actual i
l'obertura de la nova presó, que està acabada, que no ho diu
aquest diputat que els parla, sinó la Societat de Juristes de
Balears, que inclou gent tan poc sospitosa de fer demagògia
política, jutges, advocats, fiscals, procuradors, diuen que
l'actual presó, jo crec que amb un cert to, els diria que una mica
exagerat, no pot garantir la seguretat personal dels interns.

És molt fàcil dir que, ja que s'ha esperat un any de la
inauguració de la nova presó, es pot esperar un parell de
mesos més, però el que sí ha d'entendre, Sra. Diputada, és
que un dia per als que som fora és molt més curt que un dia
per als que són dins. Un desplaçament d'un familiar que ha
d'anar a visitar el seu familiar a la península, amb un
permís, es fa molt més costós, quan el podria visitar a vint
metres o a cinquanta metres enfora. Els he demostrat o els
he dit que 200 interns de Balears estan complint penes a la
península, perquè aquí no hi ha espai suficient, i cada
setmana són sis o vuit. Crec que a un d'aquests sis o vuit que
li tocarà aquesta setmana desplaçar-se a la península, crec
que no li faria massa gràcia que vessin que una proposta de
tancament d'un centre penitenciari obsolet i en males
condicions, es dugués a terme per tal d'obrir el nou centre
penitenciari. L'antiga presó no compleix cap dels requisits
de reinserció, de reeducació, contemplats a la nostra
constitució, i el més important o una de les coses més
importants, per què es fan les presons?, per intentar, en
aquest moment, independentment de totes les altres coses
importants, garantir la seguretat, no és segura, i no ho dic jo,
ho diu la fiscal de vigilància penitenciària.

Només agrair el suport de tots els grups a aquesta
proposició i lamentar que el grup majoritari no doni suport
a una proposició, jo crec que clara, transparent, gens
irresponsable i, tal volta, m'hagués agradat que el Govern de
les Illes Balears, el nostre govern, hagués fet gestions,
perquè l'endarreriment de l'obertura d'aquesta nova presó no
hagués estat un fet.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Jo a l'únic que m'he referit, no és
a la proposició no de llei que sigui irresponsable, el que ens
sembla que és una irresponsabilitat és demanar l'obertura
immediata, ja que, com li he dit abans, i vostès n'estan
assabentats, d'això, dia 9 de març al Congrés dels Diputats
es va donar un termini de quatre mesos, nosaltres tenim
molt d'interès a obrir-la, però obrir-la en condicions perquè
puguin ser ben atesos els interns, no obrir-la simplement per
obrir-la, perquè, com vostè ha dit, seria molt guapo anar a
fer una inauguració, però a nosaltres el que ens interessa és
que els interns estiguin en condicions, en condicions del
personal que els ha d'atendre allà, no simplement anar a una
foto i inaugurar una presó.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passarem a votar aquesta
proposició no de llei.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

V.- Debat de les propostes de resolució derivades del debat
del Pla de salut de les Illes Balears:

- RGE núm. 1053/99, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

- RGE núm. 1060/99, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

- RGE núm. 1064/99, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

- RGE núm. 1067/99, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

I passam a veure ara les propostes de resolució derivades del
debat del Pla de Salut. Indicar a les senyores i als senyors
diputats que cada grup parlamentari defensarà les seves
propostes i a la vegada, també, es posicionarà en relació amb
les propostes que tenen presentades i que tots ja coneixen els
altres grups parlamentaris. Per açò, aquesta presidència
ampliarà el temps de deu minuts a quinze minuts, per si tenen
necessitat de fer-ne ús.

En primer lloc, passarem a veure les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Davant aquest pla de salut que avui
debatem les resolucions, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
presenta cinc propostes de resolució molt senzilles i ja avanç
que ens posicionam a favor de les presentades, votarem a favor
de les presentades pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari PSM, pensam que són més extenses, més
concretes i coincidim totalment amb la filosofia d'aquestes
resolucions que proposen els altres dos grups en aquest
parlament.

En canvi, nosaltres les hem fetes molt més senzilles i més
concretes per allò que hem pensat que el debat del Pla de Salut
en aquest parlament, no ha estat un debat com pertocava, és un
document prou important, és una eina o hauria d'haver estat una
eina de política sanitària dins un marc general dels objectius del
sistema sanitari per a les Illes Balears, i malauradament pensam
que no respon a aquestes expectatives, no respon a allò que
hauria de ser un pla de salut.

Per tant, la primera resolució és una censura a la negligència
del Govern balear que ha permès que sigui la darrera
comunitat autònoma que presenti un pla de salut per aprovar
en aquest parlament. Evidentment en el moment de fer-ho,
diguérem que era l'única de les desset que no té Pla de
Salut, perquè, en conseqüència amb la primera, nosaltres
també demanam la retirada d'aquest pla.

La segona proposta de resolució parla que se censura que
s'hagi elaborat a l'esquena dels professionals i de tots
aquells interessats amb un pla de salut com toca per a
aquestes illes. I aquí hem d'esmentar la famosa sessió
informativa que es va celebrar al Poble Espanyol dia 1 o dia
2 de desembre de l'any passat, una sessió que nosaltres
consideràrem, i que convidats, com a parlamentaris, pel Sr.
Conseller, assistírem i prenguérem nota, però que
consideràrem, exclusivament, informativa. Evidentment, es
reberen al•legacions, s'ha de dir que s'havia donat molt poc
termini de temps, s'havia donat pràcticament una setmana
de temps perquè els distints professionals de distints serveis
de distints hospitals de les Illes poguessin presentar
al•legacions, i aquelles al•legacions amb més contingut i
amb més crítica varen ser les que justament no es llegiren,
no es conegueren per tot el públic assistent, i varen ser les
que després digueren que s'havien recollit en part, però no
el contingut, que eren les presentades per tot un grup de
professionals d'atenció primària.

Per tant, quan a la segona resolució parlam que s'ha
elaborat a esquenes dels professionals sanitaris, pensam que
és una realitat que s'ha donat i que, a més a més, això ha
significat que evidentment, i ho diuen altres resolucions
d'altres grups parlamentaris, no s'hagi elaborat una enquesta
de salut en tot allò que significa per conèixer realment quin
és l'estat de salut de la nostra comunitat autònoma i quins
han de ser els objectius i les prioritats a dur a terme.

Així, a la tercera resolució, parlam de les mancances, per
a nosaltres prou importants, que no es donen en aquest pla
de salut, no s'ha fet l'enquesta de salut que es demanava
quan es va presentar un projecte de pla per l'anterior
conseller, d'aquest mateix govern, no parla d'objectius ni de
calendaris, no es parla, en una paraula, dels problemes,
l'índex de salut, la prevalència d'unes malalties sobre unes
altres. Nosaltres hem fet un estudi comparatiu d'altres plans
de salut d'altres comunitats autònomes, i hem de destacar en
aquest apartat que, per exemple, el Pla de salut de Canàries
es va elaborar per un equip multidisciplinar, de distintes
versions de l'aspecte de salut, sanitaris, epidemiòlegs,
polítics, economistes, agents socials, etc., s'havia fet una
enquesta de salut i es plantegen una sèrie d'objectius amb un
calendari i amb uns objectius any per any. El mateix que el
Pla basc o el Pla català que, cada vegada que parla d'una
malaltia, d'una possible prevalència d'un aspecte negatiu, i
posa allò que s'ha d'aconseguir any per any i a més a més,
no només l'objectiu que s'ha d'aconseguir sinó també
l'avaluació, com es farà i com es temporalitzarà aquest
objectiu.
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A la resolució 4, evidentment constatam una vegada més la
inadequació d'aquest document que per a nosaltres no és un pla
de salut, a allò que es recull al Reial Decret 938/89, pel qual
s'establien els requisits mínims o els procediments que havien
de tenir els distints plans de salut que marcava l'article 54 de la
Llei general de sanitat. En aquest reial decret es parla d'anàlisi
i diagnòstic dels problemes sanitaris, d'establiments d'objectius,
de programes a desenvolupar, de finançament, d'execució i
d'avaluació. 

I, en conseqüència, la darrera resolució és la retirada per tal
que es torni a elaborar en base a criteris com hem esmentat de
fer, primerament, una enquesta de salut, i després una
col•laboració i una participació de tots aquells sectors afectats.

Respecte de les resolucions que presenta el Grup
Parlamentari Popular, el nostre grup no els pot donar suport, a
la primera, perquè evidentment partim de filosofies totalment
distintes, d'entendre la salut, d'entendre un pla de salut cap on
ha d'anar, i, per tant, la primera resolució presentada pel Grup
Popular que parla que valora molt positivament aquest pla, és
evident que és totalment contrària a allò que hem dit.

Però és que, a més a més, tampoc no votarem a favor de la
segona resolució, perquè ja ens sembla una certa, no vull
utilitzar un adjectiu molt fort, però seria una qualificació d'una
certa ironia o un cert cinisme, que el Grup Parlamentari Popular
parli que insta el Govern balear perquè s'articulin els
mecanismes necessaris per tal de realitzar una avaluació
continuada d'aquest pla, a més a més, dient "a través de la
creació d'una unitat d'informació sanitària dins la conselleria"
-per tant vol dir que no existeix, que no l'han creada i que no se
sap com s'ha fet el Pla, i a més a més diu- "i/o" -per tant, no "i",
dues coses, sinó "i/o", no sabem a criteris de qui triaran
informació sanitària per una banda, comissió de seguiment, per
una altra, no diuen que les dues coses siguin necessàries, i diu
"comissió de seguiment i avaluació del Pla". Per tant, a aquesta
resolució ens ve a donar la raó el Grup Parlamentari Popular
quan detecta la mancança que hem detectat tots els grups
parlamentaris de l'oposició, que no és una bona eina de feina,
no respon als criteris que dóna el decret de la Llei general de
sanitat, però, a més, ens planteja una resolució que no s'entén,
no sabem si s'ha de fer una unitat d'informació sanitària a la
vegada que una comissió de seguiment o, si es fa la comissió de
seguiment, no es farà l'oficina d'informació sanitària; i, en
aquest sentit, pensam que només faltaria que, a més a més de
no ser un bon pla, s'hagi d'aprovar una resolució com aquesta
del Grup Parlamentari Popular que ja ens sembla d'una certa
ironia, per no dir una altra paraula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a veure les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Popular. Sra. Alberola, té vostè la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Com tots vostès saben, senyores
i senyors diputats, la Llei general de sanitat va establir que
les comunitats autònomes aprovarien un pla de salut a
l'àmbit de les seves competències, aquest pla ha estat
elaborat pel Govern i continua els criteris aprovats pel ple
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,
l'Estratègia de salut per a tots, de l'Organització Mundial de
la Salut que marca cinc eixos baixos: equitat, concepte
positiu de salut, participació comunitària, participació
intersectorial i desenvolupament de l'atenció primària; així
com els criteris de la Carta Europea sobre Medi Ambient i
Salut.

El Pla de salut que avui es presenta per la nostra
comunitat és l'instrument de treball en el qual s'estableixen
les línies bàsiques d'actuació que, tenint en compte els
plantejaments de la política sanitària, per tal de poder
assolir, amb aquests plantejaments, un millor nivell de salut
a la nostra comunitat. El Pla fixa uns objectius, i açò és un
tema important, perquè al llarg del debat que hi va haver a
comissió, pensam que en la metodologia és en l'aspecte on
divergim més el Grup Popular dels altres grups
parlamentaris, i és que el Pla es defineix molt bé com que
fixa uns objectius i unes línies estratègiques d'actuació i
intervenció des d'una perspectiva de planificació sanitària
que hauran de ser desenvolupades després, mitjançant uns
programes, i aquest és el punt, si em permeten, on tenim
més divergències, i on vostès sempre ens diuen que aquest
pla no el consideren adient o complet, per poder-lo aplicar.

Pensam que e's una discussió que tampoc no invalida, ni
vostès tenen tampoc tota la raó, ni probablement nosaltres
i el Govern tampoc, nosaltres ho reconeixem, però és una
metodologia, una forma de fer feina, es fixen aquests
criteris, aquests objectius i unes línies de desenvolupament,
unes línies estratègiques, on després es precisarà la
participació de tots els organismes i els col•lectius
professionals involucrats en la seva execució, en la
coordinació efectiva de la Conselleria de Sanitat i Consum,
a qui correspon la planificació.
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El Pla, també ho havíem dit, és integrador, on es contemplen
els aspectes assistencials i s'atorgua prioritat a les actuacions de
promoció i prevenció. Vostès saben que no és reduccionista, en
el sentit que no solament es fixa en l'atenció i reparació de la
malaltia, sinó que s'adreça cap a una àmplia política de salut
que implica també instàncies no estrictament sanitàries com són
els sectors mediambientals, importantíssims, educatius,
laborals, econòmics i socials. També conté una anàlisi de la
situació on s'analitzen els factors que influeixen en l'estat de
salut i que s'han tingut en compte en plantejar un pla de salut
com són les situació geogràfica, demografia, factors ambientals
i culturals, genètics, socioeconòmics i serveis sociosanitaris. A
partir de l'anàlisi de situació es defineixen els problemes de
salut segons la magnitud i la gravetat del problema, en grans
grups de malalties. 

I ara passaríem ja a dir-los que el nostre grup ha presentat
dues propostes de resolució: una per tal de dir que el nostre
grup valora molt positivament i que el Parlament insti
l'aprovació d'aquest pla, per a nosaltres és un pla ben
estructurat, ho hem dit repetides vegades en comissió, i que és
una eina per posar en marxa i desenvolupar tots aquests
programes, a posta portem tan poques propostes de resolució,
perquè ja estam totalment d'acord. I la segona proposta de
resolució és que, tot i que nosaltres pensam que el procés
d'avaluació està contemplat, si em permeten, els diria que
malgrat totes les seves crítiques que han expressat, mantenim
el que ja els hem dit, que és un bon pla, que moltes actuacions
ja es duen a terme, i que justament són totalment partidaris que
aquests plans d'aquesta dimensió que tenen molt d'abast social
i a totes les Illes, com el que avui ens ocupa, que la prevenció
i la promoció de salut, així com l'assitència a la malaltia, no han
d'estar massa acotats, cosa que vostès són molt partidaris
d'acotar molt els objectius i els programes, tant per l'amplitud
dels objectius que presenta el mateix pla, com per la
corresponsabilitat que ha (...) a les diferents institucions.
Llavors, tot i que el Pla ja contempla l'avaluació, pensam, des
del nostre grup que hauríem d'introduir, encara, per reforçar
l'autoregulació que és a través de l'avaluació, si ho deixem un
poc més obert, també pensam que s'ha d'anar avaluant per
autoregular tot el que seria el desenvolupament d'aquests
programes.

En aquest sentit, no consideram en absolut aquest pla com
un document tancat, tot el contrari, és un pla obert i dinàmic
que ha de recollir modificacions i millores que es considerin
oportunes i que permeti crear nous programes, per al constant
canvi on la mateixa societat es troba immersa dins els
problemes de salut. Tot i que ja els he dit que aquest pla
contempla l'aspecte l'avaluació, presentam aquesta segona
proposta de resolució, perquè es puguin articular els
mecanismes necessaris per realitzar una avaluació continuada
mitjançant la creació d'una unitat d'informació sanitària, la
senyora portaveu del Grup d'Esquera Unida diu que és una
ironia, ho ha definit un poc així, però és que pensam que sí que
hi ha programes desenvolupats, però que aquesta unitat
d'informació sanitària, si el Govern considera que es pot
denominar així o pot tenir una altra denominació, tendria la
tasca de tenir, en el seu si, una comissió de seguiment i
avaluació del Pla per tot el que els hem comentat, a posta
perquè és un pla obert i sí que reconeixem que s'ha d'anar
revisant constantment.

Respecte de les propostes de resolució dels altres grups,
ara hem fixat les nostres, els diria que, per part de les
propostes de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sentint-
ho molt, és que no les podem acceptar, justament per la
forma com estan redactades, "se censura", ... sí, realment és
així, ens sap un poc de greu perquè vostè sap que hem
treballat diferents plans i hem tingut una relació estreta, hem
discutit, hem valorat, tots els grups, jo pens que molt
seriosament han fet aportacions molt importants i molt
bones, i s'ho han pres molt seriosament en plans, com és el
Pla estratègic per a prevenció de la sida, el Pla de la droga,
el Pla de salut mental, i el Pla de salut, i realment ens sap
greu perquè es va repetint "censura", "censura", "greus
mancances", "inadequació", clar, són propostes de resolució
que, malgrat en algunes hi podríem estar d'acord, la forma
d'introduir-les en un pla seria difícil, per la forma com estan
redactades.

Respecte de les propostes de resolució que presenta el
Grup Socialista, també li proposaríem una transacció a la
proposta 8, perquè el portaveu del Grup Socialista sí que
introdueix una malaltia que no figura en el pla i que ens
sembla que pel seu contingut és interessant, i que, si li
sembla, la podríem llegir, si vostè l'accepta, que seria,
diguéssim, completar un poc més, tot i que ens sembla molt
bé la redacció que vostès han fet, però a veure si li sembla
que poguéssim fer aquesta transacció: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a incloure dins del Pla de salut,
als apartats d'informació i investigació, la necessitat de
realitzar estudis i confeccionar registres relatius a les
següents malalties: (...), malaltia d'Andrade, febre
mediterrània familiar, i d'altres d'especial incidència a la
nostra comunitat autònoma". La passaríem al president del
Parlament perquè la proposta 8 del Grup Socialista pogués
estar transaccionada per aquest text, si vostè ho accepta.

I respecte de les altres propostes, les valoraré un poc en
conjunt, les trobam molt interessants, però tornam a estar en
les mateixes, que és el bessó de la discussió o la diferència
que tenim entre els grups, que és que nosaltres pensam que
totes aquestes propostes s'aniran introduint dins els
programes que es vagin desenvolupant, un poc com a
aspectes, fins i tot del finançament, que a cada exercici
pressupostari del Govern s'haurien de fixar unes quantitats
prioritzant també aquests programes a desenvolupar.

I respecte de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, un poc en la mateixa línia
els comentaríem el que hem dit al Grup Parlamentari
Socialista, que són propostes molt interessant, però que
nosaltres pensam que s'han d'anar desenvolupant a mesura
que es desenvolupin també els programes i, sí que li
acceptaríem, la proposta 14, en el sentit que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern que al Pla de salut es
contempli la vigència del Pla, i si vostè ho troba bé, si
acceptés que fos a cinc anys, la vigència d'aquest pla, també
li acceptaríem aquesta proposta 14.
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I res més, Sr. President, agrair als diferents grups i als
portaveus que han estat en aquesta participació, sobretot a
comissió, perquè no ha pogut anar a ponència, l'esforç que han
fet perquè es pugui aprovar dins aquesta legislatura un pla de
salut per la incidència que té de vital importància per a la nostra
comunitat autònoma. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la defensa de les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Diputat, Sr. Gascón, té vostè la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Avui estam d'enhorabona en aquest
parlament, perquè per fi l'única autonomia que no té Pla de
salut, a partir d'avui tendrà un pla de salut que nosaltres pensam
que és un pla insuficients, que els seus objectius són massa
generals, discrepam absolutament del que ha dit la Sra.
Alberola, sobre si han  de ser generals o no, no està acotat en el
temps, aquest pla de salut, per cert, volem dir que l'acotació en
cinc anys em sembla exagerada, i nosaltres no estaríem d'acord
en cinc anys, només en tres anys, com a màxim, queda valorat
posteriorment; i, en definitiva, pensam que és un pla inadequat
per a les necessitats de les nostres illes.

Nosaltres entenem que per establir polítiques de salut, és
molt difícil i que la influència que sobre la salut tenen els estils
de vida, l'educació, la renda, la biologia, el medi ambient i el
sistema sanitari, donen aquest caràcter ampli i complex a les
decisions en matèria de salut. I és així que el Pla de salut ha de
ser l'instrument de planificació estratègia que a partir de la salut
i de la malaltia de la població i dels factors que la condicionen,
explicita en forma d'objectius quines han de ser les activitats
d'atenció sanitària prioritàries, quines mesures s'han de prendre
d'altres sectors socials, i quins han de ser i com s'han de
distribuir els recursos sanitaris. Tot això, amb la finalitat de
preservar la salut i millorar la qualitat de vida.

El Pla de salut ha de ser la clau del sistema sanitari, és la
peça més important de la qual s'ha de dotar el Servei Balear de
la Salut, el Serbasa, que és l'eina de què s'ha dotat el Govern
balear per tal d'exercir de la millor manera possible, segons la
seva manera de pensar, les seves responsabilitats. Utilitzar
eficientment els recursos econòmics disponibles que es reben
indirectament dels ciutadans, a fi i a efecte de prevenir, resoldre
i, si més no, millorar els problemes de salut que els afecten. I
l'única manera de poder prevenir, resoldre o millorar la salut de
la població és mitjançant un pla de salut.

Però és evident que cap empresa no pot pretendre
reorientar els seus objectius o millorar la seva eficiència,
sense comptar amb els que treballen. Això és especialment
cert quan parlam de la sanitat, on els professionals són
altament responsables de la qualitat de la seva feina i tenen
un ampli marge de llibertat per decidir les actuacions que es
portaran a terme en cada cas, hem de comptar que el 70% de
la despesa sanitària depèn del bolígraf que té a la mà el
metge. I no hem d'oblidar l'opinió dels ciutadans, que són
finançadors i beneficiaris del sistema sanitari. Això
probablement és el més important, que no perdem de vista
l'objectiu que dóna raó de ser al nostre sistema sanitari, hem
de resoldre els problemes de salut dels ciutadans.

I per a nosaltres, cap d'aquestes dues últimes eines, s'han
emprat per fer aquest pla de salut. A unes autonomies, a
Catalunya, ja ho vam dir a la comissió, hi van participar
4.000 professionals; a Andalusia, 3.700 professionals; a
Balears, evidentment se'ns va dir per part del Partit Popular
que som manco habitants, bé, calculam que uns 600
professionals hagués estat un nombre adequat. Es va fer una
sessió informativa, interessant, al Poble Espanyol, però tan
sols el personal de la conselleria és qui en definitiva ha fet
el Pla. Hem de dir també, perquè ho volem dir, que de les
opinions manifestades a la reunió del Poble Espanyol, molt
poques s'han inclòs en el pla definitiu. No es pot dir que
aquella reunió era una reunió de 200 experts, va ser una
reunió de presentació del Pla, interessant per part de la
conselleria, però les reunions eren prèvies a aquest últim
debat que es va fer.

I els ciutadans, també ens els hem deixat. S'ha fet una
enquesta de salut per a la realització del Pla? No, i no s'ha
fet perquè no s'ha complit una llei d'aquest parlament, la
Llei de pressuposts per a l'any 97 que demanava el Partit
Socialista i es va aprovar per unanimitat que es fes una
enquesta de salut prèvia al Pla de salut, i aquesta enquesta
no s'ha fet, i les dades que tenim, algunes s'ha de reconèixer
que s'han millorat des del document previ, bastants, però
moltes dades són estatals de fa bastant de temps i altres són
de l'Ibaes que també són antigues.

Per açò la primera resolució insta el Govern de la
comunitat a retirar el pla i després demanam que es faci un
pla complint un requisit ineludible, que és que es faci de
baix cap amunt, en aquest cas és d'illa a illa, per poder tenir
un pla que reflecteixi les problemàtiques de cada una de les
illes i, posteriorment, sí seran els tècnics de la Conselleria
que donaran cos al pla, però de cap manera es pot fer al
revés.

Així mateix demanam que almenys es mencioni una
malaltia endèmica. Ara ja podem dir-ho, és la talasèmia;
nosaltres demanàvem que es mencionàs, donat que hi ha
molts i molt qualificats professionals que treballen sobre
aquest assumpte i no sortia. Nosaltres estarem d'acord amb
l'esmena del Partit Popular.
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També demanam, com no podia ser d'altra manera, una
ponència parlamentària d'estudi. No és cert, pensam nosaltres,
que no es pugui fer una ponència; la ponència es va plantejar en
el seu moment quan es va presentar el pla, després el pla es va
retirar per part del Govern i la ponència es va desactivar.
Nosaltres pensam que hi ha d'haver una ponència. De totes
maneres també hauríem de dir que no ens estranya que no hi
hagi ponència perquè, vist el que vam veure a la ponència de
drogues, que tan sols el Consell Insular de Menorca va
manifestar que havia participat en el pla, dels altres ningú no va
dir això, val més, potser, no fer ponència, almanco per a qui
governa.

Respecte al pla també he de dir que des del punt de vista
formal conté els punts necessaris d'un document d'aquest tipus
i, en canvi, el contingut és clarament insuficient, bastant
superficial, i no compleix els objectius d'un document definitiu,
que és identificar les principals necessitats sanitàries de l'illa.
La identificació de l'estat de la salut es despatxa amb 20 fulls
que no contenen la majoria d'elles més que generalitats sense
detalls que permetin identificar els principals problemes.

Respecte als objectius, hem de dir que serveixen per a
aquesta comunitat o per a qualsevol altra: no detecten objectius
específics i diferencials de la situació. Per això demanam que
es fixin uns objectius realistes, que indiquin la millora que es
vol aconseguir i amb quin temps. Nosaltres pensam que un pla
de salut, per exemple, com el de Balears, que avui sortia la
premsa que hi ha més infarts -igual que a Canàries- que a altres
autonomies, no es pot despatxar un pla de salut dient, respecte
a les malalties cardiovasculars, que millorarem que la gent no
fumi, i millorarem el colesterol i millorarem la hipertensió;
altres plans posen que en tres anys el 20% d'hipertensos ha de
baixar, que en tres anys ha de baixar el nombre de tabaquisme,
i això és un pla de salut.

Respecte al que posa de l'atenció sociosanitària -dedica 20
línies a l'atenció sociosanitària- jo coincidesc amb el conseller
que és un dels temes més importants per a la propera
legislatura, però no hi ha ni un objectiu concret, i és una
competència exclusiva del Govern balear; ni un objectiu ni tan
sols una definició del que és un centre sociosanitari, que sembla
una beneitura però no ho és, hi ha bastants discrepàncies sobre
això.

I per últim, per acabar, i no menys important, voldríem
parlar del capítol dedicat a la dona. No parla per a res de l'avort,
en aquest capítol, per a res, quan tots sabem que les dones tenen
problemes seriosos per avortar, especialment a la medicina
pública; no es donen solucions, ni una solució; ja no és que no
es donin estadístiques, és que no es donen solucions a una dona
que hagi d'avortar. El pla de salut ha de preveure, ha de donar
uns objectius d'intentar que la medicina pública col•laboració
en això. Amb aquesta pàgina dedicada a la dona, idò la
Vicepresidència que diu que mils de milions dedicats a la dona,
nosaltres dedicam una pàgina i parlam de les cesàries. Però què
deim de les cesàries? Deim una cosa que és esgarrifosa, és un
disbarat: que es fan el 20 i busques per cent de cesàries a la
medicina privada i el 12% a la medicina pública; això, ja ho
sabem, ho posa la premsa. Quins objectius plantejam en aquest
pla?, com aconseguim baixar això?, quina conscienciació hem
de (...) al metge?, perquè sabem per què es produeix. Idò
cerquem uns objectius.

En definitiva, nosaltres demanam que es retiri aquest pla
i, si no es fa, presentam unes resolucions que són
pràcticament les que jo he dit aquí. I respecte a les
resolucions dels altres grups, he de dir que trobam molt
encertades les del Partit Nacionalista i les d'Esquerra Unida.
Pel que fa a les del Partit Popular és evident que valorar
molt positivament, pel que he dit, el pla de salut
evidentment no ho aprovarem, i el que diu el segon punt,
com que no l'entenem exactament i no sabem si serà una
unitat d'informació o una comissió de seguiment, idò en
principi tampoc no l'aprovaríem. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon. Per defensar la proposta de
resolució número 106/99, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats,
segurament la intervenció que farem avui serà més o manco
el debat que vàrem tenir a la comissió per debatre el Pla de
salut. En primer lloc he de dir que donarem suport a les
propostes que han registrat i han defensat ja Esquerra Unida
i el Grup Socialista, però no podem votar a favor de les
propostes del Grup Parlamentari Popular, ja que entren en
contradicció amb les propostes que nosaltres duim aquí i
que hem defensat ja en comissió i també defensam aquí
mateix.

Arran de la retirada del pla en el 96, esperàvem que el
conseller de Sanitat, com ja li vàrem comentar, ens
presentàs un pla que, com a mínim, inclogués les mancances
que el mateix conseller va reconèixer en el primer document
del Pla de salut que vàrem debatre. Segons les declaracions
del conseller de Sanitat, les mancances del primer document
del pla eren un grapat, però vull fer un esment d'algunes
d'elles. Hi mancava un diagnòstic per saber l'estat de salut
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes, la necessitat
també d'una reflexió amb més profunditat per elaborar
aquest pla, una actualització de les dades i creació d'una
ponència parlamentària. Aquests quatre punts, els va
defensar el conseller a la comissió i després també a la
premsa, i cap d'aquests quatre punts pensam que s'ha duit a
terme per a l'elaboració del Pla de salut que ara debatem i,
per tant, és una queixa que feim des d'aquí.
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Però si analitzam el Pla de salut veim unes mancances
greus. Nosaltres entenem que el Pla de salut ha de ser un
instrument de planificació bàsic en el qual s'ha de contemplar
una enquesta de salut, primer de tot, per saber quin estat de
salut tenim aquí a les nostres illes. Ha d'estudiar, sempre segons
criteris epidemiològics, la situació de la salut de les persones
d'una regió sanitària, és bàsic tenir-ho en compte; no es
contempla aquest element en el Pla de salut. Ha de destacar
prioritats patològiques i tampoc no es contempla en el Pla de
salut aquest element. Assenyalar els condicionants ambientals
que incideixen en la salut de la població allà on ha d'estar
determinat el pla que s'elabora. S'ha de fer explícita la
responsabilitat de les institucions o de les administracions que
han de resoldre o han de donar sortida a la problemàtica
sanitària. Hi ha d'haver un disseny de l'organigrama en el qual
quedin clars els referents de què es disposa i les funcions que
cada referent ha d'abastar amb l'esquema de treball; no es
contempla tampoc això en el Pla de salut. 

Els objectius han de quedar establerts en el Pla de salut
d'una manera clara i han d'estar també determinats o definits
amb un termini. Explicitar i concretar els diferents programes
d'actuació per reduir en xifres concretes la dimensió dels
problemes actuals; és bàsic fer explícit aquest element per
poder fer després una valoració i una avaluació del pla. S'ha de
presentar una previsió de costos, i més si no tenim
competències com estam ara per després poder fer una possible
valoració de les transferències sanitàries, no és excusa no fer
una previsió de costos en aquest sentit. S'ha d'assenyalar
clarament també quins són els responsables de l'execució del
pla, no es contemplen ni tampoc no s'expliciten en el pla
aquests elements, i també, com és bàsic, unes tècniques
d'avaluació per valorar els resultats al final de la vigència del
pla i determinar la vigència del pla. 

Hem de dir que la proposta o la transacció que ens ha fet el
Partit Popular ens agradaria molt més que el termini fos més
reduït, però acceptarem els cinc anys que seria l'aprovació, per
tant, o acceptar la proposta número 14 del nostre grup.

Quins són els fonaments legals que ens donen els arguments
per defensar la retirada del Pla de salut que ens ha proposat el
Govern de les Illes Balears? Tenim l'Organització Mundial de
la Salut que ens recomana una política sanitària que estigui
basada en els plans de salut. Reial Decret 21 de juliol...

...Em sembla que no té molta importància aquest tema.
Continuarem.

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

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada. Li deman disculpes. Continuï.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Concretant, per tant, tenim el punts de referència legals:
el Reial Decret de 21 de juliol del 89, allà on es determinen
els terminis d'elaboració dels plans de salut. Érem l'única
comunitat autònoma que no teníem pla de salut i, per tant,
crec que avui sortirà aprovat un pla de salut però que
bàsicament per al nostre grup no servirà gairebé per donar
les eines bàsiques d'anàlisi i valoració de la sanitat. 

Què ens diu el Reial Decret 938/89, on s'estableix la
temàtica mínima bàsica per elaborar els plans de salut?
Primer, la necessitat que hi hagi una anàlisi i un diagnòstic
dels problemes sanitaris de cada regió sanitària: establir
objectius, programes a desenvolupar, un finançament, una
execució i una avaluació. Com a mínim aquests sis elements
hauria de tenir el Pla de salut que en principi sortirà aprovat
en aquest plenari. A més a més d'incomplir la normativa
estatal, també incomplim -com ja vaig dir a la comissió- la
Llei 4/92, del Servei Balear de la Salut, article 55, on
s'especifica clarament que en el pla de salut que elaborarà,
o que hauria d'haver elaborat ja el Govern de les Illes
Balears, s'haurien de determinar zones bàsiques i àrees de
salut, previsió de recursos humans i econòmics i
finançament -i més a més quan hi ha diferents
administracions que en principi tenen competències o
gestionen la sanitat- previsió de programes i actuacions. 

Per tot això que he comentat ara, a la primera resolució
demanam la retirada del pla, a no ser...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, per poder fer el seguiment
d'aquesta intervenció.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President; ...a no ser que s'aprovassin totes
les propostes que nosaltres duim o vàrem registrar, que són
14 propostes que donarien contingut i donarien al document
del Pla de salut l'instrument necessari que nosaltres
defensam per a la sanitat d'aquí, d'aquestes illes.

A més a més pensam que aquest pla, el Pla de salut del
qual ens proposa avui l'aprovació del Govern i que ha
defensat el Grup Popular, la Sra. Alberola, vulnera
bàsicament una norma superior, el reial decret que he
comentat i la Llei 4/92, del Servei Balear de la Salut.
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És vera que es plantegen objectius en el Pla de salut,
objectius de salut, és vera, però amb una vaguetat que no es
poden avaluar ni podem controlar en cap moment el grau de
compliment o d'execució d'aquests objectius. Per exemple,
tenim com a objectiu de salut malalties de l'aparell locomotor
on es plantegen dos objectius: un, reducció de morbimortalitat
deguda a malalties osteoarticulars, però no es diu com es farà;
i el segon objectiu és la millora de la qualitat de vida del
pacient reumàtic. Com podem valorar i avaluar aquesta millora
de qualitat de vida? Tampoc no existeix per a res la sanitat
privada, que necessita una intervenció reguladora per part del
poder públic i que té molta importància aquí a les Illes; quan
parlam de sanitat privada vol dir control de prestacions
sanitàries, tant públiques com privades, ja que aquesta sanitat
privada suposa un 65% del total d'aquest servei sanitari que
tenim aquí a les Illes.

Si analitzam els programes, és vera que també tenim un
detall (...) de programes que planteja el Pla de salut, però hem
pogut analitzar que no només no es desenvolupen programes
que s'haurien de desenvolupar a nivell d'objectius a llarg
termini, sinó... -em queden encara cinc minuts, faré via- ...sinó
que alguns que pensam que ja es duen a terme a nivell de
sanitat pública ni apareixen en el Pla de salut, com són la
hipertensió arterial, cardiologia, interrupció de l'embaràs, com
ja vàrem denunciar a la comissió; ni es parla de dades
d'incidència: per què no s'especifica aquest element en el Pla de
salut? Tampoc no es plantegen programes de discapacitats i
minusvalies, les patologies de salut mental, que sabem que
doblen els ingressos a les Illes Balears quant a la resta de l'Estat
espanyol, no s'analitza, tampoc. Hi ha una confusió de termes
entre drogues i alcohol; és una contradicció de terminologia en
el Pla de salut, en els altres plans sectorials que veim a
ponència i a comissió i en els plenaris. A nivell d'incapacitat
laboral tampoc s'especifiquen programes ni actuacions; és vera,
sabem que suposen una despesa d'un 50% del pressupost d'un
centre de salut i ni se'n parla en el Pla de salut.

Quina informació ens dóna, però, que puguem ressaltar del
Pla salut? Després de la lectura veim clarament que veim la
primera comunitat autònoma en taxa de mortalitat general i per
tumors. La mortalitat vàrem comentar que era la mateixa dels
anys 50; per tant, el percentatge de mortalitat aquí a les Illes
Balears és la mateixa que hi havia l'ay 1950. Sabem que els
apartats, sabem que la prevalència d'infeccions (...), que està
especificada, és la més elevada de l'Estat, les Illes Balears som
la primera comunitat en aquestes infeccions, però també sabem
que som la darrera en llits hospitalaris. 

No podem conèixer, arran de l'estudi del pla, l'estada
hospitalària de Serbasa ja que només es plantegen dades de
l'Insalud; és curiós, perquè no sabem per què, però de la xarxa
hospitalària de la Comunitat Autònoma no tenim dades, en el
pla, només tenim -si analitzam el pla- dades que vénen de
l'Insalud.

Tampoc no podem analitzar ratios d'especialistes ni com
estan les llistes d'espera, la justificació d'aquestes llistes
d'espera. Com es pot arreglar aquesta llista d'espera que tenim
a l'hospital de Manacor, que no es dóna hora als malalts per no
incrementar ja la llista d'espera. No es plantegen tampoc
solucions en aquest sentit. Sabem també que la despesa de
l'Insalud és un 12% més baixa que la mitjana de l'Estat, això
sense comptabilitzar residents de fet, no turistes o turistes no
comptabilitzats oficialment, i també sabem -com hem
comentat- que som la darrera comunitat de l'Estat sense pla de
salut.

He de dir, per tant, que en base al que he comentat i ja
vàrem comentar, ja vàrem debatre a la comissió, quan
vàrem parlar i intentar consensuar temes a nivell de pla de
salut, que les propostes que feim nosaltres des del Grup
PSM-Entesa Nacionalista són unes propostes que pensam
que donarien un contingut positiu i un caire funcional al Pla
de salut. He de dir-los que acceptarem, com hem comentat
ja, la transacció a la nostra proposta de resolució número 14,
però intentarem que el conseller de Sanitat després de les
eleccions redueixi el termini de cinc anys que vostès
proposen a tres anys pel que fa a la vigència del Pla de salut.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Acabat el debat, passarem a la votació. Per favor...

Si no hi ha criteri contrari, passarem a votar primer les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Es poden votar totes conjuntament?

Vots a favor de les propostes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades les propostes de resolució presentades per
Esquerra Unida.

Propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 27; abstencions, cap. Queden
aprovades les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Passarem a votar... Sr. Gascon, Sr. Diputat, s'accepta la
transacció presentada pel Grup Parlamentari Popular?

EL SR. GASCON I MIR:

Sí, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Passarem, idò, a votar la proposta de resolució número 8 del
Grup Parlamentari Socialista, que ha estat transaccionada a
proposta del Grup Parlamentari Popular.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat. El seu contingut ha estat ja llegit
per la diputada del Grup Parlamentari Popular i, per tant, figura
en el Diari de Sessions.

La resta de propostes es poden votar conjuntament? Passam
a votar la resta de propostes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista.

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
rebutjades la resta de propostes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista.

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista;
atesa la intervenció que ha fet la Sra. Diputat d'acceptar
assenyalar la vigència del pla a cinc anys, passam a votar la
proposta de resolució número 14. Es pot donar per aprovada per
assentiment? Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

S'hauria de votar separadament.

EL SR. PRESIDENT:

Anam a votar la proposta número 14 presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, en referència a "El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern perquè en el Pla de salut es
contempli assenyalar la seva vigència en cinc anys".

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 38; en contra, cap; abstencions, 20. Per tant,
queden rebutjades aquestes propostes de resolució.

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

Perdó, anam a votar... Queda aprovada aquesta proposta de
resolució número 14 i anam a votar la resta de propostes.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades la resta de propostes presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i perquè quedi clar,
ha estat aprovada la proposta de resolució número 14.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió,
que recomençarà a les 16,30. Ara tenim Junta de Portaveus.
Moltes gràcies.
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