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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

I.1) Pregunta RGE núm. 1660/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa Mestral Jove.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes,
i la primera és la formulada pel diputat Sr. Javier Tejero, del
Grup Parlamentari Socialista, i demana quins són els requisits
i els criteris de selecció per viatjar als països de Gran Bretanya,
Irlanda, Àustria i Alemanya del Programa Mestral Jove. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el dia 24
del 10 del 98 es va fer l'anunci de contractació d'un programa
de Mestral Jove per tal d'adquirir uns cursos, organitzar i
realitzar el programa Mestral Jove als països de la Unió
Europea de parla anglesa i alemanya. 

Posteriorment, en concret al diari Menorca, els dies 28 de
desembre, 7, 11 i 13 de gener, fins allà on jo he pogut seguir, es
parlava d'una reunió informativa al Codefoc sota el títol de
"100 places per a joves de Menorca: una pot ser teva", i deia:
"Si tens entre 18 i 26 anys és ben hora que et posis a prova",
etc., etc., i comentava que era totalment gratuït. Per tant, davant
determinades queixes que almanco aquest diputat ha rebut,
m'agradaria saber aquesta pregunta que té una doble vessant:
una, requisits, i dos, criteris a l'hora de seleccionar les persones
que han viatjat o hagin de viatjar a aquests països. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Treball i Formació té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, podem resumir els
criteris que s'han seguit per a la selecció dels beneficiaris del
Mestral Jove en quatre punts: Un, que tengui una edat compresa
entre 18 i 26 anys, que siguin i visquin en els objectius 3, 5b i
Objectiu 2; després, superar una entrevista personal i superar
també una prova prèvia d'alemany i d'anglès.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Segons informació del mateix
govern, aquest programa Mestral Jove diu que és "una
oferta de formació professional ocupacional que neix a
iniciativa del Govern balear amb l'objectiu...", etc., etc. A
part del fet que només m'ha contestat una de les dues
preguntes -jo he demanat criteris i requisits, són dues
qüestions diferents, entenc- m'ha dit el criteri d'edat, que ho
posava, entre 18 i 26 anys, objectius 3 i 5 i 2, m'ha dit, que
això no s'entén com a criteris, jo no ho entenc com a criteris.
Tercer una entrevista; una entrevista ha de tenir uns barems
o uns criteris determinats per tal de seleccionar o no,
suposadament tenint els conceptes de mèrit, objectivitat i
capacitat, i una prova, la qual cosa ara em diu que no..., em
sembla una mica preocupant. 

Si entenem que un programa de formació ocupacional,
com diu la pròpia informació que vostès donen, és de
formació ocupacional i el que feim realment és pagar -com
diu la propaganda, gratis, com es diria gratis total- quatre
setmanes un curset i, a més a més, li dic que -perquè vostè
ho sap- qui ho organitza té història en aquesta comunitat
d'organitzar cursets en diferents conselleries, és realment
preocupant que aquests 230 milions de pessetes se n'hagin
anat per formar, teòricament, que no és formar, -cap curs ni
cap iniciativa poden dir que una persona en quatre setmanes
rep una formació en un idioma- per formar 1.000 persones.
Seria en tot cas per pagar quatre setmanes de vacances a
1.000 persones.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President. Sr. Diputat, miri, els criteris, ja li he dit,
depèn d'on sigui, per tant, gent que estigui a l'atur, gent que
faci feina, gent que pugui millorar la seva posició
professional i gent que tengui perill de perdre el seu lloc de
feina.

Els criteris són objectius: es fan unes proves prèvies per
escrit d'alemany i d'anglès, que ha de superar mínimament
els 15 punts per a Anglaterra i els 12 per a Alemanya, i, per
tant, han de tenir uns coneixements previs perquè després hi
hagi una immersió lingüística total, tant a Alemanya com a
Anglaterra. Per tant, no tan sols és un coneixement més
d'aquesta llengua, alemany i anglès, sinó que, a més a més,
hi ha una sèrie de coneixements...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Guardin silenci. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

...un coneixement molt més ampli de la cultura, de la
societat, dels costums de tots aquests països que després a
l'estiu ens visiten a nosaltres. 

Per tant, jo crec que és d'una manera totalment i
absolutament transparent, que s'ha fet, que cada mes hi ha una
llista, un llistat de tota la gent que se'n va a aquests països i que
la resposta, realment, que rebem de tots és totalment i
absolutament satisfactòria. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1661/99, presentada per 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.3) Pregunta RGE núm. 1662/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tractament de fangs d'estacions
depuradores d'aigües residuals.

Les preguntes números 2 i 3 han estat ajornades pel propi
diputat Sr. Francesc Triay.

I.4) Pregunta RGE núm. 1905/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Gabinet de Relacions Informatives.

Passam a la pregunta número 4, relativa a Gabinet de
Relacions Informatives, 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. Señoras y señores diputados, existe
una persona que está al frente del Gabinete de Relaciones
Informativas, en concreto asignada a Presidencia, pero que
parece ser que corresponde presupuestariamente a la
Conselleria de Presidencia, y quería interesarme por saber qué
presupuesto maneja, de forma directa o indirecta, porque ya
sabemos que presupuesto directo no tiene, pero sí que puede
tener un control sobre una cantidad de dinero asignada de forma
indirecta y controlada de forma directa, que es el dinero que se
dedica normalmente a publicidad y propaganda, y qué
funciones tiene esta misma persona. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La consellera de Presidència té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta exacta deia: "Quines
funcions té la persona que està al front de Gabinet de
Relacions Informatives de la Conselleria de Presidència i
quin pressupost maneja?", i contestant exactament la
pregunta que ha fet el Sr. Diputat, la Conselleria de
Presidència no inclou en el seu organigrama cap gabinet de
relacions informatives. Per tant, no hi ha cap persona que
estigui al front d'aquest gabinet, que és inexistent, no figura
a l'organigrama de la conselleria de la qual jo som
responsable.

El que sí li he de dir és que tenim un gabinet de
comunicació, en el qual treballa una funcionària interina en
un lloc base, amb categoria de tècnic superior per
nomenament, com dic, com a funcionària interina de la
Conselleria de la Funció Pública. Per altra banda, disposa la
Conselleria de Presidència d'un servei de coordinació global
de comunicacions i publicacions, que fou atorgat a través de
concurs en data 19 de febrer del 99. 

Pel que fa a la segona part de la seva pregunta, la
relativa al pressupost, li he de dir que aquestes dues
persones no manegen ni una sola pesseta perquè no tenen
pressupost propi. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Precisamente se nos da un turno
de palabra antes de formular la pregunta para poder explicar
el contenido, el alcance, la dimensión concreta de la misma,
y se lo he intentado explicar para poder disponer de una
respuesta mejor. De todas maneras, si así lo prefiere,
volveré a preguntar la semana que viene sobre el tema con
toda la absoluta corrección administrativa, sin hacerle
más..., a fin de evitar las respuestas evasivas y le preguntaré
entre otras cosas -ya se lo adelanto- si ese presupuesto de
propaganda que durante los años 97 y 98 sumó
1.025.393.206 pesetas, o sea, cada día durante dos años,
cada día, 1.404.648 pesetas, quien controla ese tipo de gasto
presupuestario. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Jo deman empara al president de la
Cambra perquè, segons el Reglament, els diputats fan preguntes
al Govern, el Govern contesta, però no té el Govern la facultat
endevinadora: demanar el que no s'ha demanat, somniar què hi
ha dins el cap del Sr. Diéguez i demanar després coses diferents
a les que han demanat i després fer una altra pregunta que no té
res a veure amb el que s'ha demanat, amb la qual cosa deman
empara a aquesta cambra perquè em trob indefensa perquè, de
moment, la facultat endevinadora del Govern no està dins les
meves facultats, no som endevina de res i menys del que té el
Sr. Diéguez dins el cap.

En qualsevol cas, és falsa la xifra que ha donat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1906/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a trobada de cases regionals.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, relativa a trobada de cases regionals. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Espero que esta pregunta sea más
clara y más fácil de entender y de adivinar la respuesta que
corresponde por parte de la consellera pertinente. 

Con ocasión de la Diada de Balears, mientras se celebraba
esa diada, hubo también una trobada de casas regionales. En
esa trobada hubo una serie de actuaciones, parece que se dieron
algunas subvenciones, -según las noticias que tengo, en
cualquier caso me podrá decir si es así o no es así- hubo un
montaje de instalaciones, etc., y para calcular el presupuesto
total de lo que costó la Diada y  las fiestas conexas a la misma,
interesaría que se me dijera cuál es el coste que tuvo este
encuentro. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No es tracta de facilitat o manco
facilitat d'entendre les preguntes, sinó que es tracta del fet que
el Sr. Diputat les formuli correctament.

Passant a contestar la seva pregunta, li he de dir en
primer lloc un aclariment, Sr. Diéguez: la trobada de cases
regionals no es va fer amb ocasió de la Diada. És la novena
trobada de cases regionals, es vénen fent des de l'any 90,
primer es va fer a Palma, a Lluc, a Esporles, a Andratx, a
Felanitx, etc., etc. El primer objectiu a les primeres trobades
era que les cases es coneguessin entre elles i el segon
objectiu, un cop s'han conegut entre elles, -fins i tot està en
projecte una federació- és donar a conèixer a la resta de la
societat balear aquesta realitat. Per això es va inserir des de
fa dos anys aquesta trobada, que es venia fent els darrers
nou anys, en aquesta diada de les Illes Balears. Per tant, no
és un acte que estigui circumscrit a aquesta diada, sinó que
és una trobada que es ve produint els darrers nou anys.

Li he de dir que el cost de la novena edició d'aquesta
trobada de cases regionals és de 9.828.507 pessetes. Podem
fer el desglossament; idò ja el pot imaginar: lloguer de
carpes, serveis de seguretat, escenari i il•luminació,
estructura, muntatge, complements interiors, etc., etc. En
total, la xifra que li he donat. Sí m'interessa dir-li el cost de
les altres trobades: per exemple l'any 95 va ser de
d'11.200.000, l'any 96 de 8.200.000, depenia també de la
participació que tengués l'ajuntament en aquell moment on
fèiem la trobada, depenia de si hi havia més o manco cases
-per exemple concretament enguany s'han incorporat dues
cases noves, la de Cantàbria i la del País Basc-, depenia de
si era un dia o eren manco dies, totes les altres trobades eren
tan sols d'un dia, aquest any s'ha ampliat a dos dies, i el
pressupost, com he dit, és de 9.828.507 pessetes.

La consellera que els parla els pot dir que és una cosa
que han demanat les cases, fa deu anys que faig feina amb
elles i sempre intentam respondre les demandes que les
cases regionals a Balears, que és una realitat, demanen,
consensuam, i treim el projecte final quant a aquesta
trobada. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero pedir
disculpas a la Sra. Estarás si de mis palabras se podía
deducir que dudaba de su capacidad para entender. En
absoluto, mi muchísimo menos. Creo que entiende
perfectamente las preguntas que le formulo porque, además,
son bastante claras.

Si se hizo con ocasión de la Diada o no, lo cierto es que
se hizo durante los días en que se celebró la Diada, con lo
cual tenemos que el presupuesto de la Diada, de los 194
millones contabilizados hasta el momento más estos 9, pasa
a ser de unos 205 millones de pesetas aproximadamente, es
decir, que supera, los actos que se hicieron durante esos días
-al menos me tendrá que reconocer la coincidencia de
fechas- superan los 200 millones ya y estamos ya por los
205 millones de pesetas. 
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Pero hay un gasto que le quiero decir a la Sra. Consellera,
que he oído comentar que se hizo uno al que no ha hecho
referencia, no tengo ninguna noticia mayor que la de ese rumor;
quería preguntarle si se dieron 600.000 pesetas a cada
presidente de casa regional que llegó; naturalmente no a cada
presidente, sino a cada casa regional.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Fals una vegada més tot el que vostè
diu, Sr. Diéguez. En primer lloc li he de dir que des de l'any 90
a l'any 99 s'ha fet aquesta trobada. El primer any -no sé si vostè
era diputat, si vostè feia política- es va fer en el marc d'Ifebal;
el segon any es va fer a Lluc; el tercer any, a Felanitx;
progressivament a Esporles i a tot un ventall de pobles. Fa dos
anys les mateixes cases varen demanar tornar-ho fer a Palma
perquè ja es coneixien entre elles i el següent objectiu era que
els conegués el poble de les Illes Balears. Per això aquesta
trobada s'inclou dins la Diada autonòmica. No té res a veure
amb la Diada autonòmica i és una trobada que s'ha vengut fent
durant nou anys. Si vol li puc mostrar les característiques d'on
s'ha fet a cada moment cada trobada.

També és falsa la xifra que dóna de la subvenció de 600.000
pessetes. O vostè no s'informa o simplement s'informa
malintencionadament i dóna xifres tendencioses amb motiu que
estam a prop d'unes eleccions, la qual cosa, Sr. Diéguez, diu
molt poc en favor de vostè i dignifica molt poc aquest
parlament. Moltes gràcies, Sr. President.

I.6) Pregunta RGE núm. 1907/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a video commemoratiu dels 1.000 dies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, relativa a video commemoratiu dels 1.000
dies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, con
ocasión de ser el primer presidente que en la tercera legislatura
llegó a los 1.000 días de gobierno, se editó y visionó un vídeo
en el que figuraban los logros del Gobierno, y entre ellos
aparecía el gol que marcó el Real Club Deportivo Mallorca en
el campo de Mestalla en la final de la Copa del Rey. Les
recordaré: fue un balón perdido por la derecha que centró Gabi
Amato y fue rematado con la zurda por Stankovic desde el
interior izquierdo del área. 

Desconociendo qué intervención tuvo el Govern en este
gol, les quería preguntar, al Sr. Presidente o a quien tenga la
amabilidad de contestarme, si es que hubo alguna relación
del Govern en la consecución de ese gol o si simplemente
está ahí por cualquier accidente. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. President.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Diéguez, yo
tengo que reconocer que esta vez, esta vez la verdad es que
su capacidad de investigación, su capacidad de trabajo, esta
ardua labor de investigación que usted hace en beneficio de
los intereses de los ciudadanos de estas islas, robando
tiempo, imagino, a su familia, a sus deberes como
responsable de deportes del Consell Insular y quizás incluso
como parlamentario de esta cámara, pues la verdad es que
esta labor ardua, ímproba, de investigación, la verdad es que
esta vez ha causado efecto, y yo tengo que reconocer que
touché, Sr. Diéguez. 

Esta vez me ha pillado, esta vez no lo puedo remediar
pero, insisto, tengo que reconocerle su mérito y, claro,
después de esta gran labor de investigación tengo que
reconocerle públicamente y en esta cámara que,
efectivamente, el secreto que usted ha descubierto es que,
como usted habrá podido -a lo mejor- comprobar, estas
imágenes que usted vio no eran tales imágenes y que,
efectivamente, enfundado en la camiseta de Stankovic
estaba la figura del propio presidente, del propio presidente
metiendo un gol que era histórico intentando emular la
hazaña del Mallorca en la final de la Copa.

Lo siento, tengo que reconocerle su mérito y, en
cualquier caso, espero que esta investigación y esta pregunta
suya no sea una venganza porque en el último partido que
tuvimos ocasión de compartir usted no pudiera meter ningún
gol y lo tuve que meter yo. Lo siento. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Ninguna labor de investigación;
le agradezco el favor que me hace promoviendo el cargo de
investigador. Sólo leo los periódicos, sé que no debemos -
nos lo dijo ya un día- oír la radio: ¿recuerdan ustedes
cuando nos dijo que no teníamos que oír la radio? De leer
los periódicos no me dijo nada y entonces yo sigo
leyéndolos, y en un periódico lo leí. Naturalmente yo
entendería, como así entiendo, que el gol se lo han metido
en el sentido de que algún colaborador o un medio o el
realizador del vídeo lo metió, y creo que usted no tuvo nada
que ver en ello, realmente, esto le puede pasar a cualquiera,
a cualquiera le sacan cualquier anuncio sin encargarlo, ni
presentarlo, ni publicarlo, a cualquiera le puede pasar esto.
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Ahora, semejanzas..., yo no creo que fuera usted el que está
en la camiseta de Stankovic. Sí que le encuentro paralelismo,
mire por donde; ahora, a medida que le estaba escuchando
decía: "un balón perdido por la derecha"; ¡ya está!, el
presidente Matas, el balón perdido por la derecha. Y punto. Un
centro de Gabi Amato; efectivamente, Javi Mato lo envía al
centro.

(Rialles)

Naturalmente; pero eso sí, quien acaba la jugada y quien
remata por la izquierda y con la izquierda no fue usted, Sr.
Presidente. Quien acabará la jugada rematando por la izquierda
y con la izquierda será el candidato al Govern del Partido
Socialista. Igual que pasó en el Mestalla, la afición "rojilla"
saltará de entusiasmo allí con los chubasqueros del Consell y
aquí en la comunidad autónoma con su corazón. Gracias, Sr.
Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President. Per favor, per favor.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Francamente
agradezco que usted se tome a broma, naturalmente, la pregunta
que usted mismo realiza y que usted intente realizar un
paralelismo que ni usted mismo se puede creer, naturalmente,
y un paralelismo que yo creo que no tiene nada que ver con la
realidad y, en cualquier caso, lo que sí tiene que ver con la
realidad es que este tipo de preguntas, este tipo de parodias a
las que usted desgraciadamente nos está acostumbrando en este
parlamento, no creo que beneficien nada en absoluto la labor y,
sobre todo, el nivel que debemos intentar exigirnos todos de
una labor parlamentaria digna, que esté destinada a intentar
solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, los problemas
reales. 

Para pasar el rato está muy bien, para divertirnos está muy
bien. Yo creía que los foros en los que se tenían que producir
este tipo de risas, este tipo de debates, siempre habían estado
relegados a las tertulias de café, a las tertulias de amigos, y
jamás a una labor parlamentaria que dignifique nuestra
condición como parlamentarios y nuestra obligación de
preocuparnos y ocuparnos de los problemas reales de los
ciudadanos. 

En cualquier caso sé que a usted le supo mal, le sabe
mal, naturalmente, que pudiéramos meter ese gol, que
metiéramos ese gol y que ese gol, insisto que usted me
reconocerá, pues no lo hice nada mal, al menos no salió
nada mal en la imagen, y a usted, aunque le pese, era un gol
de todos los mallorquines, de todos los ciudadanos de
Baleares y, naturalmente, como siempre ha pasado, quien se
ha identificado históricamente con nuestras cosas, con
nuestros ciudadanos y con lo que nosotros defendemos y
apreciamos ha sido nuestro partido y no dude, no dude, que
continuará siendo así. Muchas gracias.

I.7) Pregunta RGE núm. 1612/99, presentada per Hble.
Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a empresa d'espectacles
Alimnu.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, relativa a empresa
d'espectacles, que formula el diputat Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, el
nostre grup voldria saber quines aportacions econòmiques
han fet els darrers quatre anys tant la Conselleria de
Turisme com l'Ibatur a l'empresa d'espectacles Alimnu.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. Presidente, gracias. Señoras y señores diputados,
Sr. Pons, en el año 95, 5 millones de pesetas; en el año 96
no hubo ninguna subvención; en el año 97, 5 millones de
pesetas; y, finalmente, en el año 98, 10 millones de pesetas:
8.400.000 correspondientes al propio año 98, y 1.600.000
correspondiente al principio del 99. El convenio se firmó el
año pasado pero abarcaba el espectáculo durante el invierno.
Algo similar pasaba en los años anteriores. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 1735/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a grau de compliment del Decret
39/1997, de 14 de març.

Passam a la següent pregunta, relativa a grau de compliment
del Decret 39/1997, de 14 de març, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa ara dos anys, aproximadament, es
va firmar un decret de mesures especials per a Formentera que,
suposadament, havien de servir per implementar tota una sèrie
de coses meravelloses per a Formentera en temes d'aigua, de
territori, d'energia, de residus, d'infraestructures, etc., etc. A
l'article tercer d'aquest decret deia que es crea aquest règim
especial que haurà d'implicar la prioritat absoluta per part del
Govern balear tant en temps d'execució com en mitjans. 

Han passat dos anys i m'he posat en contacte aquests dies
amb gent de Formentera per preguntar-los aspectes concrets
d'aquest decret, i he arribat a la conclusió que gairebé el 90%
de les coses que es preveien en aquest decret fa dos anys encara
estan sense executar. La pregunta concreta és: quines mesures,
durant aquests dos anys, s'han portat a terme per dur endavant
tots aquests aspectes del Decret que fan referència a un parc
etnogràfic, del qual no se'n sap res, auditoria energètica, cotxes
elèctrics, neteja de zones costaneres, etc., etc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats,
per ordre. Sr. Balanzat, l'asfaltat, la millora i asfaltat del camí
de Ca Marí del Cap (...), la rodona de Sant Francesc Xavier, la
cintura de ronda de l'institut. En construcció el camí de s'Arenal
i el camí de sa Miranda. Adjudicades el camí de sa Talaiassa,
el camí del Monestir, 700 i 900 metres; el camí de sa Cala, 500
metres; la carretera de la Sabina a la Mola en dos trams, el
primer de 6 quilòmetres i l'altre adjudicat a l'altre Consell de
Govern, i amb un conveni del Govern amb el Consell Insular
per a la reforma, renovació i pavimentació del camí de ses
Escoles. Tot això en matèria d'infraestructura viària que
contempla el Decret, naturalment, viària i camins rurals.

En sanitat, l'helicòpter de servei sanitari d'atenció i de
trasllat dels malalts de l'helicòpter, la construcció d'un
heliport per a l'actuació de l'helicòpter, el tema del transport
de difunts, que era un tema també preocupant, la millora del
cementeri de Sant Francesc Xavier, la millora d'atenció
sanitària amb atenció de pediatre i de fisioterapeuta; la
construcció i reforma de l'escorxador, en centre de persones
majors a Sant Francesc Xavier, el centre de persones majors
del Pilar de la Mola. 

Les declaracions de renda i les tramitacions
administratives dels ciutadans; la reducció del billetatge del
Formentera a Eivissa amb una subvenció de 980 pessetes.
La reducció del transport, les millores en el port i el Decret
de mercaderies. 

La subvenció, l'adquisició de cotxes d'energia elèctrica
immediatament que estigui feta l'homologació a nivell
estatal que ha de requerir un decret d'aquestes
característiques. Inauguració del nou institut de Formentera,
inauguració i construcció del poliesportiu cobert nou, la
construcció d'unes noves aules a l'institut, la calefacció i
llum al col•legi de Sant Ferran, una nova biblioteca -15
milions de pessetes-, un museu de Formentera que podria
incloure, probablement, aquest etnològic amb 45 milions de
pessetes; la piscina, els vestuaris; la selectivitat per primera
vegada a Formentera. 

L'adquisició de patrimoni natural amb la compra de can
Marroig amb més de 300 milions de pessetes; la creació
d'una àrea recreativa i la millora de l'accés a la finca que fa
un voltant de 400 milions de pessetes. Dins el tema de
residus sòlids el conveni d'obres de condicionament i
ampliació de l'abocador de fems amb 130 milions de
pessetes. 

El parc infantil a la Mola. El projecte de guarderia
infantil que està fent el Consell Insular; viatges de persones
majors; el projecte de millora ambiental i ordenació del
territori amb la restitució de les dunes i la seva conservació
amb prop de 800 milions de pessetes a càrrec de l'Estat
central. La millora del mercat artesanal de sa Mola; els vuit
projectes del Pla Mirall, com és l'empedrat de la plaça de
Sant Francesc, que ja s'ha fet. La rehabilitació de la torre de
defensa de Punta Prima, 20 milions de pessetes; la de ca na
Costa amb 8 de pessetes. La conservació de monuments a
Formentera de sa Tanca Vella, (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. President, per favor.

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

...Església de Sant Francesc, jaciments arqueològics,
etc., etc., etc. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Bé, molt agraït per aquesta relació de memòria de secretaria.
La llàstima és que més del 50% de les coses que ha dit no tenen
res a veure amb aquest decret a què jo feia referència. Vostè ha
ficat dins un mateix sac activitats pròpies i específiques de
l'Ajuntament, lògicament, o amb conveni amb el consell
insular. Per tant, res a veure amb el Decret. 

Però li vull fer notar, perquè aquest matí m'ha arribat una
informació interessant, posats en contacte amb l'Ajuntament de
Formentera en relació a una de les activitats que vostè ha
mencionat, la compra de la finca de can Marroig, resulta que les
presses preelectorals per inaugurar coses fan que el president de
la nostra comunitat diumenge passat hagi inaugurat una
instal•lació il•legal, que no té llicència municipal d'obres i que
no té llicència municipal d'activitats. Ens ho ha confirmat
l'Ajuntament de Formentera aquest matí, que tot el que es va fer
aquest diumenge passat és absolutament il•legal perquè no està
emparat en cap tipus de llicència municipal.

No només això, sinó que tots els sectors ecologistes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

...i d'esquerres de Formentera estan indignats per veure que
una cosa que es fa amb el projecte Life, amb el projecte Life
per a la rehabilitació i per a la millora del virot de Formentera,
resulta que l'únic que es fa és un lloc de torrada i encara no se
sap ben bé què es farà amb el tema del virot. Per tant és una
llàstima que les presses preelectorals facin que el president
inauguri...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, ha estat llarg; per tant, deman la mateixa
consideració amb la resposta.

EL SR. PRESIDENT:

No tan sols té la mateixa consideració, sinó que vostè té la
possibilitat d'entrar dins un altre tema que ni està reflectit a la
pregunta ni està reflectit en aquest decret. Jo l'únic que li dic és
que vagi acabant i que, per favor, concreti en la pregunta que té
formulada, de la mateixa manera que també he hagut de dir al
president que anàs acabant.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, simplement m'agradaria saber com justifica el
president de la nostra comunitat saltar-se la llei i les
normatives municipals inaugurant coses d'aquesta manera.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, comença vostè
dient que el 90% i després de parlar jo ja diu el 50. Bon
senyal, ja començam a anar. 

Miri, vostè jo crec que ni ha llegit el Decret, perquè tot
això té relació amb el Decret. En segon lloc: el que a vostè
li sap greu és que els ciutadans de Formentera tenguin l'àrea
de can Marroig, exactament igual que li sap greu no voler
donar la informació que el concurs del virot està adjudicat
i en execució, i fins i tot el conseller que les llicències estan
en estan en regla. 

Miri, escolti, sap què li dic? El problema és que vostès,
hi ha hagut gent a Formentera, a més, gent relacionada amb
vostès, que des del primer dia no podien consentir que
nosaltres féssim aquesta inversió a Can Marroig,amb
gairebé dos milions de metres quadrats, i es va propagar pel
poble que, Can Marroig, l'havia comprat el Govern per
tancar-lo i no deixar-hi entrar la gent de Formentera, i això
és el que els sap greu. Resulta que avui Can Marroig té una
àrea recreativa que és emblemàtica, els ciutadans de
Formentera hi van, en gaudeixen, han vist que aquestes
calumnies eren incertes i han vist que el que hem fet ha estat
comprar un àrea, un patrimoni natural extraordinari per als
ciutadans de Formentera, perquè en poguessin gaudir els
ciutadans de Formentera.

I naturalment que volem que, en aquest lloc, s'hi pugui
anar a fer torrades, hi puguin anar a gaudir-ne els ciutadans,
i naturalment que nosaltres sempre propiciarem que aquest
espai és per als ciutadans de Formentera i n'han de gaudir
els ciutadans de Formentera. Probablement, això és el que
vostè no pot consentir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.10) Pregunta RGE núm. 1614/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a espectacles organitzats per
l'empresa Alimnu.

Passam a la següent pregunta, relativa a espectacles
organitzats per l'empresa Alimnu, que presenta el diputat Sr.
Damià Pons, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Per completar la informació que ja ha donat el
conseller de Turisme a la resposta anterior, li demanaríem ara
que ens digués quins espectacles concrets ha organitzat
l'empresa Alimnu durant aquests quatre anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Durante el año 95 ha actuado el
grupo Brasilian Dance el 23, 24 y 25 de marzo; Antonio
Canales y el Ballet Español, el 5 y el 6 de mayo, y Paco de
Lucía, el 25 de mayo. Durante el año 96, lógicamente, no se
firmó ningún convenio con esta empresa, por consiguiente, no
se realizó ningún espectáculo subvencionado por la Conselleria
de Turismo. En el año 97 sí que volvió a hacerse, como antes
le dije, se hizo la II Gran Temporada de Ballet, y participaron
el Ballet de Merche Esmeralda el 26 de abril; el Gran Ballet del
Teatro Capitol de Toulouse el 31 de mayo; el ballet Corpo de
Brasil, el 20 y el 21 de junio; el Ballet Nacional de España, el
2 e agosto; la Compañía Nacional de Danza, con Nacho Duato,
el 26 y el 27 de septiembre, y finalmente, el Ballet de Victor
Ullate, el 25 de octubre. Y en el año 98, y lo último, en febrero
del 99, como antes le explicaba, actuaron el Ballet de Antonio
Gadés el 3 y el 4 de julio del 98; el Ballet Nacional de Marsella,
de Roland Petit, el 10 de agosto; el ballet de Antonio Canales
el 23 y el 24 de octubre; el Ballet del Teatro del Capitol de
Toulouse, el 14 de noviembre, el Ballet de Victor Ullate, el 11
y el 12 de diciembre, y como le decía, finalmente, el Ballet
Nacional de España, el 13 de febrero ya de este año. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1717/99, presentada per Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a descomptes en transport marítim de passatgers.

Passam a la següent pregunta, relativa a descompte de
transport marítim de passatgers, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa un parell de plenaris,
vaig demanar al Govern pel tema del descompte en el
transport de viatgers, marítim, entre les Illes, perquè era dels
pocs temes del Règim especial de les Illes Balears que jo
havia tengut la ingenuïtat de pensar que s'aplicarien d'una
manera ràpida i immediata, i em cridava l'atenció que ni tan
sols d'aquell capítol tenguéssim encara aquest descompte en
marxa.

El Sr. Conseller d'Hisenda em va replicar una mica en la
línia del que ja havia sortit a un diari local: "El Govern no
considera relevante que los descuentos de transporte marítimo
interislas no alcancen el 33%", però, evidentment, em va
mentir, em va mentir en aquella sessió parlamentària perquè
mentre em deia que no ho considerava rellevant i que no
s'havia passat del termini, preparava el que després hem
sabut, que amb els doblers del Govern de la comunitat
autònoma s'abonarien aquests descomptes en el transport de
passatgers.

Per tant, la pregunta que li faig és si el govern no pensa
que fa el ridícul en aportar recursos de la pròpia comunitat
per autocompensar-nos dels costos d'insularitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat Grosske, miri, el Règim especial de les Illes
Balears, l'hi llegesc perquè vostè no l'haurà llegit, diu que
s'iguala el tractament de subvencions per transport de
passatgers a les Illes Balears i a les Illes Canàries. Aquest
sistema de descomptes, abans de la Llei de règim especial,
no li ho llegiré perquè no ho trobo..., abans de la Llei de
règim especial, abans del 30 de juliol de 1998, una llei que
ha hagut d'esperar vint anys, era del 25% en el transport
amb la península, a les Illes Canàries, el 33%, i en els
transports interinsulars era del 10% tant a Canàries com a
les Illes Balears.
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Posteriorment, després d'aquesta Llei, hem passat a estar
igualats amb les Canàries, per tant, tenim el 33% amb la
península, el 10% en els tràfics interinsulars.

Posteriorment a aquesta Llei, es va aprovar un decret per
part de l'Estat que augmentava els descomptes de transport aeri
interinsular al 33% a tots dos arxipèlags, a Canàries i a Balears.

A partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, hi havia una
discriminació, per dir-ho d'alguna forma, la forma com ho deien
les companyies navilieres, perquè hi havia un descompte
superior en el transport aeri i no en el transport marítim; bé,
aquesta discriminació no era tan grossa en el cas de Balears
perquè, en el cas de Balears, com ja hem sentit fa un moment,
a l'illa de Formentera ja hi havia un règim autonòmic de suport
de descompte del 33% als residents a Formentera.

En definitiva, com que no és rellevant el tràfic de
passatgers, marítim, a les Illes Balears, el Govern no s'ha
plantejat això com una qüestió greu, el que passa és que,
igualment, el fet que sigui un nombre relativament petit el de
passatgers, en el cas de les Illes Balears, que a penes arriba al
5% de residents que es mouen en els desplaçaments
interinsulars via marítima, precisament perquè té un cost
relativament petit i aconseguir que sigui l'Estat que es faci
càrrec d'aquest cost pot tardar una mica de temps, no és tampoc
un gran sacrifici, tampoc no és un gran esforç mirar d'avançar
l'entrada en vigor d'aquest descompte del 33% i que sigui a tots
els trajectes interinsulars marítims on es disposi d'aquest 33%.

Per una altra banda, estam en negociacions amb les
companyies navilieres per tal que aquest avançament, aquesta
sensibilitat, ens pugui obrir altres vies de col•laboració amb les
companyies navilieres que puguin suposar la millora de les
condicions de vida de tots els ciutadans de les Illes Balears, no
només en el tràfic de passatgers, sinó en tots els serveis que
aquestes companyies presten.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. Conseller, jo m'he llegit el Règim especial de les Illes
Balears i també m'he llegit les mentides que vostès varen contar
als ciutadans de les Illes Balears en forma de separata en
premsa, apart d'altres suports publicitaris, un cop aprovat aquest
Règim especial.

Efectivament, no coincidia una cosa amb l'altra, però
llegesc les seves mentides perquè crec que és interessant
després denunciar-les en el Parlament.

I aquí es deia: "Transport aeri i marítim de passatgers
amb destinació interinsular, pujada fins al 33% de
descompte per a passatgers", es diu aquí, això, amb el
frontispici d'una cosa que diu: "La Llei de règim especial
balear, aprovada recentment per les Corts Generals, ja està
en vigor. Per al nostre poble suposa la materialització d'un
principi establert en la Constitució Espanyola, la necessitat
que l'Estat compensi les particularitats del fet illenc".

Idò bé, quan es distribuïa això a tots els quioscs en forma
de separata de premsa no hi havia el 33%, no ho deia ni tan
sols el Règim especial. Vostès mentien a l'opinió pública.

I al final fan el ridícul sobirà d'aportar-hi recursos de la
comunitat autònoma, i menteixen una altra vegada, perquè
la gràcia del Règim especial és que l'Estat compensi a les
Illes el cost de la insularitat, si no, per què volem el Règim
especial?, per autocompensar-nos, a nosaltres mateixos?
Això és fer el ridícul, Sr. Conseller, és fer el ridícul.

Vostès han mentit a l'opinió pública, fan el ridícul. Com
menteixen també a un informe manipulat, i el Sr. Acebes
tendrà la mala papereta d'haver-lo de llegir a la senadora
Pilar Costa demà en el Senat.

És a dir, el Règim especial és una peça legislativa
bàsicament inservible per compensar el cost de la insularitat
i, a més a més, vostès no han tengut ni tan sols la humilitat
de dir que és el que han pogut treure, i ens volen vendre la
moto que és una altra cosa. Això no és solament d'inútils i
de gent que fa el ridícul, sinó de gent que no té ni idea del
que és la ètica política. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Grosske, miri, no em rebaixaré a parlar amb el to amb què
vostè ho fa. Vostè creu que aquesta és la millor forma
d'exercir la seva funció com a diputat, em sembla molt bé,
vostè és molt lliure de fer el que vulgui.
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L'article 4 de la Llei del règim especial no parla en cap
moment que hi hagi un 33% de descompte en els desplaçaments
interinsulars, diu exactament: "Als ciutadans espanyols i als
dels altres de la Unió Europea residents a les Illes Balears, se'ls
aplicarà la reducció en les tarifes dels serveis de transport
marítim i aeri per als trajectes interinsulars a l'arxipèlag balear
que sigui aplicable, amb caràcter general, als arxipèlags de
l'Estat espanyol". Per tant, això és el que diu la Llei del règim
especial, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de dijous, 30
de juliol, sancionada a Palma pel rei Joan Carles.

Per tant, vostè pot dir el que li sembli oportú. L'única cosa
que li dic és que, abans de dia 30 de juliol del 98, els ciutadans
d'aquestes Illes tenien el 25% i el 10%  de descompte en els
tràfics interinsulars.

Entenc que li sàpiga greu això, a vostè, que gràcies a una
llei que ha estat impulsada pel Partit Popular en el Congrés de
Diputats i en el Senat, que ha estat fermament rebutjada pel
Partit Socialista, que avui aquí, a les Illes Balears, és el seu soci
preelectoral i post electoral, segons s'ha demostrat en aquesta
Legislatura, i entenc que vostès han de ser solidaris amb aquells
que no han volgut aquesta millora del reconeixement de la
insularitat per a les Illes Balears. Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 1646/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a aportacions dels
ajuntaments al futur fons de cooperació municipal.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, relativa a aportacions dels
ajuntaments al futur Fons de cooperació municipal, que formula
el diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular vota
sistemàticament totes les iniciatives que es presenten en aquesta
cambra, en diverses ocasions del nostre grup, i no en fa gaire,
a favor de la creació d'un Fons de cooperació municipal. De fet,
nosaltres hi estam absolutament a favor, i creim que seria una
mesura que pal•liaria els dèficits de finançament que pateix
l'Administració local.

Això no obstant i malgrat votar en contra cada vegada que
es planteja oficialment, surten de tant en tant declaracions
públiques a favor de la creació d'aquest Fons. Sorprenentment,
les darreres que hem vist publicades en premsa, es comentava
que es faria fer aportacions als ajuntaments, que serien els
ajuntaments qui farien aportacions al Fons, a  més d'altres
administracions, s'entén, i després el Govern les repartiria.

Per confirmar aquesta idea, que ens pareixia una mica
estrafolària, presentam aquesta pregunta, i demanam si
considera el Govern que els ajuntaments han de contribuir
amb aportacions a un futur Fons de cooperació municipal.
Moltes gràcies.

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. Alorda, en
relació amb aquest tema, és un tema recurrent que vostè
planteja periòdicament en aquesta cambra, al qual ja hem
contestat molt clarament, que el Govern té la clara voluntat
que hi puguin haver vies de cooperació municipal a través
d'un Fons de cooperació municipal, a traves d'altres
instruments.

El Govern ha demostrat aquesta voluntat de cooperació
municipal amb una cosa claríssima, jo diria que fins i tot
històrica, amb el Pla mirall, perquè ha pogut millorar,
fonamentalment, les infraestructures de tots els municipis
d'aquestes Illes, sense discriminacions polítiques, com n'hi
ha a d'altres institucions d'aquestes Illes.

En relació amb el Fons de cooperació municipal, ho hem
dit molt clarament, el Govern està disposat a posar en marxa
un Fons de cooperació municipal sempre que es compti amb
l'acord de tots els consells insulars de les Illes, de la
Federació de Municipis o qualsevol organització, o bé
directament a través de la col•laboració de tots els
municipis.

Per tant, les vies hauran de ser les que es pactin entre
tots, de comú acord. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que, efectivament, pot
ser que el Partit Popular i el Govern tenguin un gran interès
a crear aquest Fons, efectivament ens consta que ens ha
contestat, que no entenc ni tan sols com fem aquesta mena
de preguntes, perquè és claríssim, diu: "Como usted sabe
muy bien, el Govern tiene intención de crear un Fondo", ens
deia vostè el mes de novembre, ho sabem molt bé, però sé
que són un poquet inútils i a la millor no fan ni tan sols cap
gestió, perquè estic convençut que la Federació de
Municipis hi està absolutament d'acord, sé cert que tots els
consells insulars hi estan absolutament d'acord, sé cert que
tots els ajuntaments d'aquestes Illes hi estan absolutament
d'acord, i pareix que vostès no els consulten o no mouen una
passa, es queden amb la voluntat per a si mateixos, es
consulten amb vostès i no arriben a posar res endavant.
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Per tant, jo no puc dubtar que en el seu fur intern el Partit
Popular i vostè mateix estiguin a favor de crear un Fons, però,
és clar, jo li demanaria que, el moviment, el demostrassin
caminant, jo crec que és la millor manera.

En qualsevol cas, vostè no m'ha contestat a la pregunta que
li feia. Exactament és aquesta: "Considera el Govern que els
ajuntaments han de contribuir a aquest hipotètic...", hipotètic
per allò que ni hi ha moviment ni ha estat consultat ningú, que
jo sàpiga, respecte del seu interès, i tothom, sense que sigui
consultat, ja els ha fet moltíssims d'acords plenaris a favor de
la creació d'aquest Fons, sense conèixer cap context per part del
Govern, ni en blanc ni en negre, a favor de la creació del Fons.

Per cert, no confongui línies de subvenció a les quals el
Govern ajuda perquè l'ajuntament faci allò que el Govern vol,
del tipus del Pla mirall, amb el Fons de cooperació, que són
fons perquè el Govern gasti en allò que aquell vol.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President.

La pregunta és aquesta, s'ha formulada. A vegades es
queixen que no ens cenyim a les preguntes tal com s'han
presentades, jo li demanaria que contestàs a allò que se li
demana.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, contestant a la pregunta que vostè fa, jo crec que és
important que tothom... Hi ha un refrany que diu Obras son
amores y no buenas razones, per tant, el Govern parla amb
obres, estam disposats a posar 300 milions de pessetes en
aquest Fons, quina quantitat està disposat a posar-hi el Consell
Insular de Mallorca?

I la idea que puguin ser uns ajuntaments, els anomenats
ajuntaments rics, qui facin un transvasament de fons als que en
podríem dir ajuntaments pobres, als ajuntaments més mancats
de fons, és una idea que es pot discutir en el si d'una
convivència de totes les institucions, normalitzada. Estam ben
segurs que això es podrà produir en la propera legislatura.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 1718/99, presentada per Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, relativa a traçat viari
s'Arenal-Llucmajor.

Passam a la següent pregunta, relativa a traçat viari
s'Arenal-Llucmajor, que formula el diputat Sr. Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. En els darrers dies i en les
darreres setmanes ha estat notícia una cosa bastant
esgarrifant, la possibilitat que el Ministeri de Foment hagi
rebutjat una bona part del traçat de la carretera entre
s'Arenal i Llucmajor com a base per al projecte d'autopista
que vol fer el Govern entre Palma i Manacor, de tal manera
que això suposi, sobre les previsions inicials,  3.000 milions
de pessetes, se n'ha parlat, i 57 hectàrees més de consum de
territori, respecte de la simple adaptació del traçat originari.

Tot i ser molt greu tot això, en el cas d'aquesta carretera,
parlam d'una altra cosa més important encara, parlam de
morts, parlam de morts perquè aquesta carretera va tenir,
sobretot en els seus inicis, una sinistralitat extraordinària,
perquè és una carretera, en principi, insensata, és a dir, no
hi ha qui avanci, no hi ha qui aguanti sense avançar, i jo n'he
parlat amb un exdirector general de Carreteres que ara seu
en el Govern, i li vaig demanar a què obeïa aquest traçat, i
em va dir que aquesta carretera es va pensar per a dos carrils
en cada sentit, i és clar, amb un carril la cosa no ha
funcionat, i per això hi ha hagut aquests problemes.

Ara resulta que no serveix ni amb un carril ni amb dos,
i per això aquesta pregunta una mica preocupada i punyent
sobre quines responsabilitats polítiques pensa assumir el
Govern pel disbarat que representi que sigui inservible
aquest traçat de carretera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que el Ministeri de
Foment, de Madrid, no ha rebutjat ni ha imposat cap metre de
la carretera PM 602. Ja ho va comentar un altre diputat d'un
altre grup. No és ni el Ministeri ni la Conselleria sinó que és la
Instrucció de Carreteres qui fa que el disseny d'una carretera
sigui d'un tipus o de l'altre.

Allò que s'ha canalitzat és el tipus de carretera que havíem
de dissenyar i que havíem de construir, en funció del trànsit i
precisament en funció d'aquest seguretat que vostè reclama, la
qual jo crec que tots compartim, és quan es va rebutjar no
desdoblar la carretera, no desdoblar la carretera, i construir una
autopista, que és la prolongació de l'actual autopista de Palma
a l'aeroport. El mateix tipus de disseny i el mateix tipus de
condicionants són els que pensam que, en funció de la seguretat
viària i del trànsit que suporta la PM 602, ha de tenir aquesta
carretera.

El que se'n pot aprofitar, més o manco, perquè ho dirà el
projecte al final, quan es posi a informació pública, tothom el
podrà analitzar, és de l'ordre del 55 al 60% del projecte de
planta actual. No obstant això, perquè, és clar, si és així, pot
parèixer que emprar poc o que es va dissenyar malament, idò,
no és així, perquè, en qüestions d'autopistes o d'autovies, vostè
sap que hi ha d'haver uns camins de serveis i accessos, per
desgràcia, les nostres carreteres tenen una gran quantitat
d'accessos privats que van a les edificacions que hi ha
construïdes, per consegüent, d'aquell percentatge de carretera
actual es poden veure incrementada enormement la quantitat de
metres quadrats que s'aprofitaran, perquè, com he dit, després
de l'autopista, hi ha els camins de serveis i accessos que s'han
de construir, que són necessaris, i, per tant, aquest percentatge
pot quedar elevat enormement.

Per un altre costat, mai no és possible aprofitar una quantitat
important de metres, de tant de per cent, d'una carretera actual
per adaptar-la a una autopista o a una autovia, això és
impossible, i, per consegüent, en funció d'aquestes dades que li
dic, jo no sé quin percentatge s'aprofitarà al final, no ho sé en
aquest moment, perquè, com dic, quan estigui acabat el disseny
de la carretera, de l'autopista, l'hi podré dir, però, evidentment,
és molt més elevat que aquella informació que va aparèixer en
aquell mitjà de comunicació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula? Té vostè
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Miri, aquestes explicacions, Sr.
Verger, són molt interessants, però no m'aclareixen dos
aspectes que fonamenten la meva pregunta, és a dir, qui és el
menda, la llumenera, que va dissenyar aquesta carretera?, com
es fa una carretera que per uns anyets, d'aquella manera, que, a
més, no funciona ni com a tal carretera d'un carril i que després
ni tan sols és aprofitable en un percentatge ics, 40, 45, 50, 55,
60%, tant és, no és aprofitable per a un desdoblament i per a
una ampliació?, qui és el llumenera que ha fet aquesta carretera
i qui assumirà la responsabilitat política de tants doblers tudats
i de tant de territori tudat? Això és el que li demanava a la meva
pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

sí, avui veig que les preguntes van amb espurna. Jo
procuraré no encendre més aquest foc, Sr. Grosske. Jo li he
dit que el territori que s'hi emprarà serà pràcticament l'actual
més el que faci falta perquè sigui una autopista o una
autovia, no en quedarà, pràcticament de territori
desaprofitat.

El que li passa, a vostè, és que no voldria autopistes ni
autovies, cosa que em pareix molt bé; si qualque dia hi té
una responsabilitat, ja les farà com voldrà, les carreteres.

Nosaltres pensam que, amb motiu de la seguretat, s'ha de
fer d'aquesta manera, i la carretera inicial, la PM 602, es va
fer en funció d'uns criteris que són una instrucció de
carreteres, que és d'obligat compliment, i en aquell projecte
també es va complir, precisament, precisament, per voler
aprofitar al màxim la carretera anterior existent, cosa que,
per ventura, hauria estat aconsellable que no es fes, per la
punyetera mania que hi ha, i perdonin l'expressió, que
qualque vegada s'ha de desaprofitar qualque metre quadrat,
no passa res, però perquè es va voler dissenyar una carretera
i aprofitar al màxim el traçat anterior de la carretera vella
que hi havia de s'Arenal a Llucmajor, va sortir aquella
carretera, que compleix perfectament amb totes les
instruccions de carretera i, per consegüent, res s'hi pot
reprotxar, però realment no és el disseny adequat, pens jo,
per al trànsit que ha hagut de suportar durant aquest temps.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 1720/99, presentada per Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
creixement en sòl urbà.

Passam a la següent pregunta, relativa a creixement del
sòl urbà, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup intentam
també desemmascarar tota una sèrie de mentides i de
veritats a mitges que circulen sobre la propaganda de les
Directrius d'ordenació del territori.
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Hem afirmat també en aquesta cambra, després de llegir,
qualque vegada llegim fins i tot els projectes de llei que ens
envia el Govern, que no hi havia cap article, cap disposició, tret
d'una norma transitòria, que limiti el creixement del sòl urbà.
Això no obstant, el conseller de Medi Ambient afirma en un
article publicat en premsa, fins i tot entre cometes, per tant, se
suposa que és una transcripció literal de la Llei, que les
Directrius limiten el creixement del sòl urbà, i s'arriba a la
conclusió que és l'1% anual.

Per aclarir aquesta contradicció, li fem la pregunta, per
veure si és que no l'hem vist. Quines disposicions de les
Directrius d'ordenació del territori limiten el creixement en sòl
urbà a l'1% anual? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Bé, avui va de desemmascarar
mentides i de labor investigadora.

També veig que el Sr. Alorda té aquestes pretensions de
tractar de veure on és que el Govern diu mentides, engana la
gent, etc.

Miri, Sr. Alorda, directe, hi vaig ben directament, el
creixement que limiten les DOT, com vostè sap molt bé, es
refereix a sòl urbanitzable que després es converteix en sòl
urbà, que és l'unica manera de poder arribar a sòl urbà, crec que
no importa explicar gaire això, perquè tothom ho pot entendre
i, evidentment, un diputat com vostè ho entén. A partir d'aquí,
article 33 de les DOT, jo el tenc aquí escrit però, la veritat,
haver-l'hi de llegir em fa empegueir quasi quasi, vostè el t,e no
li vull llegir l'article 33 de les DOT. Efectivament, en un
termini de deu anys limita al 10% el creixement a l'illa de
Mallorca;M al 12%, a l'illa de Menorca, i al 10%, a les illes
d'Eivissa i Formentera. Clar, llampant, article 33.

Disposició transitòria quarta, exigeix un règim transitori
perquè aquesta limitació, mentre s'elaboren els PTP, es faci
efectiva ja, limitació del sòl urbanitzable que es convertirà en
sol urbà, des d'ara.

Endemés, i pel que fa pròpiament al sòl urbà pròpiament
dit, les Directrius preveuen a la disposició transitòria
catorzena que tots els ajuntaments comuniquin al Govern
les hectàrees de sòl urbà i que indiquin el seu ús global i la
seva població; endemés, es reforça l'aplicació d'aquelles
normes, com el Decret 2/96, de capacitat de població, o els
propis plans d'ordenació de l'oferta turístic, allà on n'hi ha,
que preveuen la incorporació d'aquests índexs d'intensitat de
població dins sols urbans.

Jo crec que aquestes mesures permeten el control de
l'increment de la capacitat de població en els sòls urbans
existents i en els de nova creació, és a dir, crec que
l'ordenació global d'aquest sòl urbà queda perfectament
garantida. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Les Directrius d'ordenació del
territori no posen cap límit ni reordenen el sòl urbà.

 Jo crec que si algú entén una miqueta què arriba a dir el
conseller, podria arribar a aquesta conclusió, llàstima que
quan escriu i ho posa entre cometes, redacti malament
l'article 33, i jo sé què és un sòl urbanitzable, vostè també
ho sap, però vostè aquí posa "el crecimiento del suelo urbano
queda limitado". Vostè ha dit en aquesta cambra, quan
parlàvem de sostre de població, que sí que hi ha moltes
referències al sòl urbà i que no quedarà més remei a
l'ajuntament que adaptar el seu sol urbà a les Directrius
d'ordenació del territori, vostè ho ha dit aquí.

Avui hi ha unes declaracions en el diari del Sr. Huguet
on diu que els ajuntaments hauran d'adaptar el sòl urbà a les
Directrius, fins i tot es planteja si hi haurà d'haver
indemnitzacions per adaptar el sòl urbà existent a les
Directrius, supòsit absolutament absurd per a qualsevol que
hagi llegit les Directrius, però vostès continuen amb el
doble llenguatge, continuen embullant la troca, i,
efectivament, és perquè és l'única manera de poder mantenir
una absoluta falsedat com és la dels 4.000.000 abans de les
DOT, 1.700.000 després de les DOT; és tan fals, i la veritat
és que denota tanta manca d'escrúpols, que intentarem
continuar denunciat, senzillament perquè la població sàpiga,
s'arribi a fer una idea, del que el Partit Popular està disposat
a fer i que tot són, d'alguna manera, mentides i falsedats
amb vista a guanyar una fama que, pels fets, seria
impossible que tengués. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Fa molt poc vaig haver de dir al seu
cap de grup que si pensava que perquè emprava paraules
gruixades tenia més raó, anava molt equivocat, li dic el mateix
a vostè, Sr. Alorda.

Miri, només arribarà a ser sòl urbà aquell que prèviament
hagi passat per ser urbanitzable, i vostè ho sap i ho coneix
perfectament. Per tant, controlar el sòl urbà a través del sòl
urbanitzable, això és el que fan les Directrius d'ordenació del
territori. Sr. Alorda, jo sé que vostè no ho vol entendre, sé que
no li convé entendre-ho, jo sé que no li interessa, al seu grup,
que el Govern pugui llançar aquest missatge, i jo sé, com vostè,
que no hi ha pitjor sord que aquell que no vol sentir, i vostè, Sr.
Alorda, no ho vol sentir, això, no li agrada que sigui aquest
Govern qui creï aquest model de creixement, jo sé que no li
agrada, i sé que farà tot el possible per fer precisament el que
diu, per embullar troca, per impedir que la societat percebi que,
el model de creixement en aquesta comunitat, aquest Govern
l'stà canviant, Sr. Alorda, i jo sé que, a vostè, això no li agrada.

Sé que els fets són caparruts i que els ciutadans creuran a
qui creuran. De moment, el suport dels ciutadans a aquesta
cambra està perfectament clar, Sr. Alorda. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 1694/99, presentada per Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a pagar per
anar a pescar.

Passam a la darrera pregunta, relativa a pagar per anar a
pescar, que formula el diputat Sr. Josep Portella, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr. Portella,
te vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient, la
setmana passada vam tractar ja aquest tema, i vam tractar de la
qüestió de l'obertura d'un vial d'un quilòmetre de llarg, d'entre
3'5 i 5 metres d'amplada i les conseqüències mediambientals
d'aquesta acció, hi ha una responsabilitat urbanística que afecta
l'Ajuntament de Ciutadella perquè hi actuï, hi ha una
responsabilitat d'activitats classificades que afectaria el Consell
Insular, l'obertura d'aquest vial i per què l'han obert, i també una
qüestió mediambiental que és responsabilitat del Govern balear
actuar en l'expedient que vostè ja ens va informar que havia
iniciat.

La pregunta d'avui fa més relació al perquè s'ha obert
aquest camí no autoritzat dins una àrea natural d'especial
interès, perquè l'ús d'aquest camí serà per accedir a la platja,
per accedir a la cala de les Fontanelles, on hi ha un grup de
pescadors recreatius, i professionals li he de dir també, que
fins ara hi accedien de manera gratuïta. Nosaltres voldríem
saber les mesures que prendrà el Govern, perquè el que
voldríem és que es mantingués l'accés gratuït i lliure
d'aquests pescadors. Li he de dir que hi ha quatre pescadors
professionals. Vostè en una anterior intervenció em va dir
que no hi havia pescadors professionals, que sí que n'hi ha
allà, que tenen la barca a ses Fontanelles, i per tant de quina
manera es defensarà des del Govern l'accés gratuït, com fins
ara ha estat, a la cala de ses Fontanelles per a aquests
pescadors.

EL SR. PRESIDENT:

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. Jo avui veig que tampoc no ens
cenyim molt a les preguntes que feim, però vaja, en
qualsevol cas jo tractaré de contestar-li el que diu a la
pregunta, i a més al que m'ha plantejat ara el Sr. Portella.
Home, vostè em demanava, si no ho entès malament, per
què s'ha obert aquest camí. No, miri, el Govern no sabem
per què s'ha obert aquest camí... bé, idò ho entès malament,
perdoni. El Govern el que li va contestar la setmana passada
és que hi ha un expedient d'infracció obert, que
efectivament s'han fet unes feines dins aquesta Anei número
2, i són unes feines que en aquest moment són objecte d'un
expedient administratiu, de possible infracció, vàrem rebre
una denúncia, dins aquesta zona. Evidentment això significa
que nosaltres no sabem per què s'ha obert, i que tampoc no
hem autoritzat a fer absolutament res dins l'accés de ses
Fontanelles. 

Home, ja que vostè no n'ha fet referència, però que sí
m'ho va posar per escrit: Vostè creu de ver que hi ha qualcú
que vulgui cobrar -és que està per escrit, Sr. Portella, i jo...-
50.000 pessetes per fer passar cada cotxe, 30.000 pessetes
per fer passar cada moto? Vostè creu que és seriós? Vostè
creu que això és ver, que hi ha un senyor que vol cobrar
això? Miri, jo no en tenc constància, el Govern no en té
constància, d'això. I evidentment si es produeix una
denúncia, com es va produir en el seu moment amb el tema
de les feines que s'hi han fet, jo li garantesc que seguirem el
tema. Però, miri, que d'entrada que qualcú d'entrada em
digui que hi ha un senyor que vol cobrar...

EL SR. PRESIDENT:

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

Acab, Sr. President. ...unes quantitats tan absurdes, Sr.
Portella, sincerament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. Conseller. Idò sí, idò sí, aquest propietari va
reunir els pescadors a una reunió, i els va dir "en cotxe 50.000
pessetes anuals, en moto 30.000 anuals, i cada dia que passeu
1.000 pessetes si no teniu aquesta quota anual". Jo li he de dir
que aquesta Anei té un pla especial aprovat pel Govern balear
inicialment el 95, i de forma definitiva a gener del 96; que en
aquest pla especial es diu que tot ús, actuació, gestió de la
natura que es faci dins aquesta Anei, haurà de ser fet des de
l'entitat de conservació que es crearà, una entitat de conservació
on hi ha el Govern balear, el Consell Insular, hi poden ser els
propietaris. Aquesta entitat de conservació no està creada, per
tant no es pot fer cap actuació de forma independent per part
d'una d'aquestes parts que ha de crear l'entitat de conservació.
I jo li deman: tancarà aquest camí que s'ha obert il•legalment i
promourà les accions perquè els pescadors puguin tornar a ses
Fontanelles sense haver de pagar 50.000 pessetes en cotxe i
30.000 pessetes en moto?, perquè açò és la realitat.

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. Anem a veure, sense conèixer
físicament, vostè em diu que els pescadors des de fa molt de
temps han anat allà, i evidentment no hi havia el camí que hi ha
obert ara, per tant no havien hagut de pagar mai. Per tant, jo
entenc -i ho entenc perquè vostè m'ho diu, Sr. Portella, estic
fent unes deduccions de les seves afirmacions- que en tot cas
serà els que vulguin emprar un camí que en aquests moments
és objecte d'un expedient d'infracció, i que probablement dins
l'expedient d'infracció s'hauran de reposar les coses a l'estat en
què estaven abans de cometre's aquesta infracció. Per tant els
pescadors, pareix que és el lògic, si és que n'hi van allà, és que
hi vagin per allà on hi han anat històricament, i per un camí on
paguen 50.000 i 30.000 pessetes anuals. Bé, és que a la
pregunta no ho deia, i la veritat és que ho havia trobat com una
espècie de barbaritat. Perdoni.

Jo l'únic que li puc dir és que des del Govern balear el que
farem serà efectivament aplicar el Pla de gestió i ús d'aquesta
Anei, dur endavant l'expedient administratiu que hi ha obert per
la infracció que es va cometre aquí, i evitar que es cometi
qualsevol abús, en qualsevol sentit, entre els que puguin estar
utilitzant indegudament aquesta Anei, i els que no permetin que
la resta de la gent també en faci ús. És a dir, miri, el que no
podem fer és prendre posició clarament amb un costat o amb
l'altre.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 911, presentada
pels Grup Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
relativa al cas "Joaquín J. Martínez", únic espanyol
condemnat a mort als Estats Units d'Amèrica.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a proposició no de llei, i és la registrada amb el número
911/99, presentada per tots els grups parlamentaris: Grup
Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra
Unida de les Illes Balears, i Mixt, relativa al cas de Joaquín
Martínez, únic espanyol condemnat a mort als Estats Units
d'Amèrica. Aquesta proposició no de llei, com he dit, ha
estat signada per tots els grups parlamentaris. Sembla ser
que tots els grups parlamentaris volen intervenir, per tant
tindran un temps de cinc minuts cada grup parlamentari. No
tots volen intervenir? Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President, per part del nostre grup estaríem d'acord
que intervingués el Sr. Manuel Jaén Palacios, portaveu del
Grup Popular en aquest tema, en general. Ja li hem
comunicat aquesta decisió, que esperam compartir.

EL SR. PRESIDENT:

Per part de l'Entesa també? 

Vol intervenir vostè o cedeix el torn? Té dret a intervenir
si vol intervenir, Sr. Mesquida. Jo li deman.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

No. Jo el que m'agradaria seria, ja que és una proposta
presentada conjuntament, poder intervenir tots els grups que
han presentat la proposta. Supòs que no hi ha cap problema
per això.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema, que vostè pugui intervenir. Té la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
lògicament felicitar tots els grups parlamentaris que
presenten aquesta proposta, inclòs el Grup Socialista, i els
vull felicitar també des del punt de vista personal perquè em
permet tenir l'oportunitat de pronunciar unes paraules, les
darreres com a diputat, amb un tema dels que més il•lusió
em fa parlar. Dic les darreres com a diputat, Sr. Riera,
perquè faig comptes que les pròximes siguin com a
conseller.
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Dic que vull parlar d'aquest tema, de drets humans, perquè
em fa especial il•lusió. El cas de Joaquín José Martínez, un
espanyol, com diu la proposició no de llei, l'únic espanyol
condemnat a mort, és un cas que ens permet avui parlar de
l'aplicació de la pena de mort a Estats Units, però no és un cas
aïllat d'una pràctica que nosaltres rebutjam. La pena de mort a
Estats Units és una pràctica habitual. Des de 1990 fins l'any 98,
aproximadament 8 anys, 350 persones han estat executades
amb aquest procediment; i en aquests moments 3.300 persones
hi ha condemnades a mort. La justícia nord-americana no fa
aplicació de normes internacionals que parlen que, per exemple,
menors d'edat quan varen cometre el delicte no poden ser
condemnats a mort, i disminuïts psíquics tampoc. Des de 1977
12 menors d'edat quan varen cometre el delicte han estat
executats, i 30 disminuïts psíquics.

La gent que coneix un poc el procediment judicial nord-
americà sap -i és una cosa habitual, que fins i tot va ser motiu,
record, d'una pel•lícula que es deia Justícia per a tots- que el
resultat d'una condemna, bona o dolenta, depèn del tipus
d'advocat que un tengui: un advocat o un despatx que és
garantia d'una bona condemna, i un advocat més dolent pot
suposar una condemna, fins i tot una condemna a mort. També
depèn de la situació del jutge o del fiscal; si aquestes figures
estan en un procés de reelecció, se sap que a vegades volen
donar la imatge de mà dura, i demanar una condemna a mort
sempre és notorietat en els mitjans de comunicació.

Nosaltres en el cas de Joaquín José Martínez estam
lògicament en contra, com a totes les aplicacions de la pena de
mort. I en aquest cas s'inclou una cosa més, i és que es varen
produir greus irregularitats en la tramitació processal. La
Convenció de Viena sobre relacions consulars diu que quan una
persona estrangera és detinguda als Estats Units, i a tots els
països que han ratificat aquesta convenció, s'ha de notificar
immediatament al cònsol la detenció, per tal de poder
assessorar el detingut. Això no es va produir en el cas de
Joaquín José Martínez. El gener de l'any 96 va ser empresonat,
i amb proves incriminatòries de dubtosa legalitat, amb un video
casolà, que vàrem tenir oportunitat de veure a un programa de
la televisió catalana, on pràcticament eren inoïbles els diàlegs;
i amb un testimoni, el de la seva exdona, que després s'ha desdit
del testimoni inicial.

Això fa que el procés judicial de Joaquín José, com molts
d'altres, estigui ple d'irregularitats, i dia 6 de gener de l'any 98
es va presentar un recurs per part dels seus advocats, demanant
la revocació de la sentència, que va ser admès a tràmit pel
Tribunal Suprem. Voldria destacar aquí la labor dels senadors
Manuel Jaén Palacios, del Partit Popular; Ignasi Díez, del Partit
Socialista; Imanol Bolinaga, del PNB; i José Luís Nieto, del
Grup Mixt, que varen anar el 8 de gener del 98 a entrevistar-se
amb Joaquín José, varen tenir una reunió amb el fiscal de
l'Estat, i duen una participació molt activa per tal que es torni
veure aquest procés i es faci un procés amb plenes garanties.

La pena de mort és la violació més fonamental del més
fonamental dret humà, que és el dret a la vida, és l'extrem
càstig, el més cruel, el més inhumà i el més degradant.
Veim que va disminuint la llista de països on s'aplica la
pena de mort, però també veim com en aquests 10 anys la
llista d'execucions als Estats Units augmenta. No només la
llista d'execucions, sinó la llista d'irregularitats processals.
No fa molt un pres mexicà acusat d'assassinat i executat va
ser incriminat per una declaració firmada de quatre folis feta
en idioma anglès, que ell no coneixia. Terry Washington va
ser condemnat a mort i executat quan es va conèixer que
tenia un diagnòstic d'una malaltia mental que el feia d'una
edat d'un nin de 7 anys; el jurat no va tenir coneixement
d'aquests dictàmens psiquiàtrics.

Jo voldria acabar aquestes curtes paraules sobre el tema
de la pena de mort, llegint una cita del jutge Blackmoon,
membre de la Cort Suprema, i pronunciada l'any 1994.
Deia: "Han transcorregut 20 anys des que la Cort Suprema
va declarar que la pena de mort s'havia d'imposar de forma
justa i amb coherència raonable, o no imposar-se; i malgrat
els esforços dels estats i dels tribunals per idear fórmules
legals i normes processals per fer front a aquest
desafiament, el cert és que la pena de mort continua sent un
cúmul d'arbitrarietats, discriminacions, capricis i errors".
"cúmul d'arbitrarietats, discriminacions, capricis i errors".
Acabava dient el jutge Blackmoon "em sent moralment i
intel•lectualment obligat a reconèixer que l'experiència de
la pena de mort ha fracassat". Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento a los grupos parlamentarios que se
consideran honrados con que yo pueda exponer aquí su
postura, que desde luego creo que compartimos. Y huelga
decir que mi intervención evidentemente será una
intervención apartidista, en un tema en el que creo que sería
mezquino mezclar la política en un asunto de esta
naturaleza.
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En primer lugar creo que hay que hacer una pasada rápida
sobre la pena de muerte. Por desgracia ha existido siempre, la
pena de muerte de una u otra manera se ha venido aplicando
prácticamente pareja a la existencia de la humanidad. Hoy
evidentemente la pena de muerte, su concepto es otro muy
distinto, ya que es un concepto jurídico, que hace referencia a
una sentencia por un delito muy grave, contemplada la pena en
un ordenamiento jurídico y aplicada por un tribunal legalmente
constituido. Lo que pasa es que a lo largo de la historia los
procedimientos de ejecución han ido cambiando. El doctor
Guillotin ante la Asamblea Francesa en 1789 llegó a afirmar
que la guillotina humanizaba las ejecuciones, eran palabras
suyas ante la Asamblea, decía que en un abrir y cerrar de ojos
se pasa de la vida a la muerte, sin el menor problema.

La verdad es que al día de hoy los procedimientos de
ejecución se han ido sofisticando, y aún permanecen otros
procedimientos que antaño también se aplicaban, desde la
horca, por ejemplo, a la inyección letal como procedimiento
más significado, o al mismo fusilamiento. En Estados Unidos
aún el fusilamiento está presente para ejecución, entre otros
cuatro tipos de procedimiento.

La pena de muerte en muchas ocasiones se aplicaba de
forma pública, en España hasta el año 1900, con la Ley Pulido
quedó eliminada del ordenamiento jurídico la ejecución
pública. Pero la verdad es que incluso con motivo de la
Exposición Universal de París, viajes Cook organizaba
excursiones por París, e incluía en una de sus paradas la Place
de l'Arrêt, y los turistas en este paquete, si se me permite la
expresión, contemplaba esa ejecución, con gente que acudían
con sus hijos para que viesen la ejecución con la guillotina
como modelo de ejemplaridad.

Hay muchos argumentos a favor de la pena de muerte, y hay
muchos otros en contra, que defienden los abolicionistas. Pero
desde luego lo que nosotros pensamos, y está prácticamente
contrastado, es que la existencia de la pena de muerte no hace
disminuir los delitos. Así se ha confirmado por el Consejo de
Europa a través de estudios y de encuestas; y así se ve en la
realidad cuando se estudian por procedimientos de análisis y
correlaciones entre los delitos, los crímenes, y la existencia o
no de la pena de muerte. Desde luego hay algunas posiciones
que yo creo que son inhumanas, porque llegan a afirmar la
teoría del criminal nato, que justificaba la aniquilación de estos
seres porque eran incorregibles.

Yo creo que podríamos articular muchos argumentos en
contra, pero hay un argumento fundamental, que yo creo que es
el más claro de todos. (...) llega a decir que el principal
argumento contra la pena de muerte es que no hay ningún
argumento racional a su favor. Eso, como digo, es claro y todos
podemos estar de acuerdo.

Afortunadamente nuestra constitución suprime la pena de
muerte, y el Código Penal Militar, la reforma del 95 también lo
elimina del ordenamiento jurídico, y por tanto estamos en la
posición de los países abolicionistas.

¿Qué pasa en Estados Unidos? El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha expresado el sentir, y que creo
que también compartimos todos: en 38 estados está presente
la pena de muerte. Hay además penas de muerte por delitos
federales, dos en concreto: la piratería aérea con resultado
de muerte, y el terrorismo con resultado de muerte. Tanto
Bush, el anterior presidente, como Clinton, contemplaban la
pena de muerte, y Clinton la ha ampliado a unos supuestos
determinados porque, por desgracia, de esas posiciones se
derivan réditos políticos. Los ciudadanos están de acuerdo,
al menos los que votan, que son pocos, pero están de
acuerdo en el mantenimiento de la pena de muerte, y por
eso los programas electorales hacen una referencia a ella,
del mantenimiento expreso de esa condena.

En al año 72 la Corte Suprema dijo que la pena de
muerte se aplicaba de una manera cruel y arbitraria, y hubo
un parón, hubo una temporada, corta por desgracia, de
cuatro años, hasta el 76, que muchos estados revisaron su
legislación, y continuaron las ejecuciones a partir de ahí.
Georgia, Luisiana, Tejas, Florida, California, pero sobre
todo Tejas, son lugares donde las ejecuciones son
prácticamente semanales. En Hansville, una población de
unos 25.000 habitantes, hay casi más reclusos que
habitantes, y todos hemos visto a través de la televisión qué
es lo que se produce en los días de las ejecuciones: fiestas
los que están a favor, y oposición -muy pocos, por
desgracia, como digo- de los que están en contra de la pena
de muerte.

En estos últimos ocho años más de 350 ejecuciones, por
procedimientos distintos, los cinco procedimientos que hay
en Estados Unidos de ejecución; y unos 3.500 reos, tres
millares y medio están en el corredor. Muchos esperan la
suerte de sus apelaciones durante 12 o 15 años, algunos 20,
hay récords de 20 años en el corredor. Otros desesperan,
porque han llegado al límite y sólo atienden a la última
razón, que es la apelación de última hora ante la Junta de
Perdones, que en la historia nunca ha perdonado a nadie. Y
por tanto, es terrible decirlo, pero estas personas cuando han
transcurrido 4 o 5 años en el corredor ya no son las mismas;
esas personas por la presión psicológica de estar allá ya no
son las mismas, y en consecuencia hemos visto como los
errores judiciales existen en el sistema. Ayer daban por la
televisión, por una cadena, una película que se titula Pena de
muerte, que es la puesta en escena de un libro de la Sister
Helen (...), una hermana que ha trabajado en este campo de
la pena de muerte, asistiendo a las personas del corredor de
la muerte; y ella dice en su libro que pensaba que cuando
una persona se enfrentaba a un castigo tan cruel como el de
la pena de muerte, contaría con todos los procedimientos
legales para su defensa. Dice que pensaba que eso lo
garantizaba la Constitución. Pues bien, por desgracia los
errores judiciales son frecuentes, existen, y ése también
sería un argumento contra la pena de muerte, porque hay
inocentes que han sido ejecutadas, están recontados, y
hemos visto hace dos semanas como cuatro condenados, dos
a cadena perpetua y dos a muerte, han salido después de
veinte años de estar presos. Ahora con una indemnización
de 5.000 millones de pesetas, pero aquí ya no entro en
valoraciones, pero vale para que se vea que son casos
continuos; en Florida también ha pasado, han salido
personas condenadas después de 12 o 15 años.
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El caso de Joaquín ha sido ampliamente difundido por la
prensa. Todos ustedes conocen las circunstancias, y a ellas se
ha referido el portavoz del Grupo Socialista. Hay una apelación
presentada ante la Corte Suprema de Florida, que yo tuve la
oportunidad de recoger en mano, al regreso de un viaje de
Sudamérica. Y tengo que decir que la apelación está muy bien
fundamentada, porque pone de manifiesto las irregularidades
que se cometieron en el juicio, irregularidades que se
substancian en los cambios de testigos, que un viernes eran
testigos de la defensa, y pasaron a ser testigos de la acusación;
irregularidades de un video al que se ha hecho referencia, a una
transcripción que se entregó al jurado, y la transcripción no se
corresponde con lo que el video decía; porque la transcripción,
que es una prueba que se acompaña a la apelación, al día de hoy
hay páginas completas que han desaparecido, o bien páginas en
las que sólo queda viva una línea. Y en esa prueba, que se
admitió, por la mala práctica de la defensa en ese caso, había
elementos incriminatorios muy graves contra el acusado.

Yo tengo que decir que al día de hoy, dejando afuera otras
connotaciones de que la pena de muerte, podríamos hablar
mucho tiempo, de que es racista, de que (...) lo ha estudiado,
diciendo que si no se es blanco, anglosajón y protestante -en
inglés wasp- uno está perdido, es así, es la realidad, que la pena
de muerte se aplica a los negros fundamentalmente; en
Kentucky hasta hace pocos años nunca había sido ejecutado un
blanco; lo mismo pasó en Virginia hasta el año sesenta y pico.
Yo creo que todo esto lo dejaremos aparte, pero sí tengo que
decir que el caso de Joaquín no es un caso sólo ya
afortunadamente de la familia, es un caso que muchos
ciudadanos de España, instituciones, organismos, entre ellos el
Colegio de Abogados de Madrid, que ha presentado una
apelación bajo la figura jurídica de la (...) a la Corte de Florida,
estamos por solidaridad con Joaquín.

El caso de Joaquín no es un caso sólo de conmiseración, de
sentir pena, de ser solidario. El caso de Joaquín para los que lo
hemos vivido más de cerca es un caso de justicia. Y cuando la
justicia escribe las sentencias con renglones torcidos, debe
enmendarlas. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios.

Arribats a aquest punt, deman als portaveus si creuen que és
necessari fer votació, o la donam aprovada per assentiment.

Llavors s'aprova per assentiment.

III.- Debat de les propostes de resolució derivades del
debat del Pla autonòmic de drogues:

- RGE núm. 1688/99, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

- RGE núm. 1724/99, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

- RGE núm. 1737/99, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

- RGE núm. 1738/99, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

I passam al següent punt de l'ordre del dia, que és el
debat de les propostes de resolució derivades del debat en
Comissió d'Assumptes Socials del Pla autonòmic de
drogues.

Per defensar la número 1688/99, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Presentam un total de 8 propostes de resolució, i
totes elles es resumeixen amb la primera, que seria "El
Parlament insta el Govern a retirar el Pla autonòmic de
drogues", per tota una sèrie de raons. A la primera les
esmentam. Primera de totes, no està elaborat després d'una
anàlisi exhaustiva de la realitat d'aquesta problemàtica a les
nostres illes; no haver comptat per a la seva elaboració amb
la col•laboració interinstitucional entre els consells insulars
i els principals ajuntaments que treballen en aquesta
problemàtica. De fet, hem de dir que el fet que en aquest
parlament s'hagi creat una ponència d'estudi del projecte de
pla, ha donat com a resultat precisament aquestes
constatacions, ni l'Ajuntament de Palma, el principal per
població i també per incidència d'aquesta problemàtica, ni
els distints consells insulars havien estat ni cridats a
col•laborar, ni en absolut consultats en allò que podia ser el
treball previ a la presentació del projecte. Només un consell
insular, el Consell Insular de Menorca, va fer referència a
una certa col•laboració, però hi va haver la confusió si era
abans de l'elaboració d'aquest pla, o en l'elaboració del Pla
del 94 que, com va dir una de les autores del Pla, una
tècnica de la Conselleria de Sanitat, considerava que el nou
Pla autonòmic de drogodependències es limitava a una
adaptació del Pla del 94, que ja havia tingut un altre tipus de
valoració.
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Igualment no ha comptat amb la col•laboració ni amb la
participació i amb l'experiència que poden aportar les entitats
socials que coneixen i viuen aquesta problemàtica, i que totes
elles col•laboren amb les distintes administracions per tal de
treballar en aquest camp. No té estructura de document de
planificació estratègica, que per tant contempli els recursos que
s'hi han d'implementar, els terminis per a la realització dels
programes previstos; no compta amb un annex sobre les
dotacions anuals pressupostàries previsibles que es poden
aportar; i finalment manca un claredat sobre el model
d'intervenció a seguir per la nostra comunitat autònoma, i
manca de definició sobre els nivells competencials de
cadascuna de les institucions que hi treballen.

Finalment, tant el Pla com les distintes compareixences del
conseller i dels autors del Pla, sempre expliquen que es
complementarà amb un projecte de llei sobre
drogodependències a les Illes Balears, i al mateix Pla ni tan sols
es parla de cap a on pot anar aquesta normativa que haurà de
desenvolupar-se. Aquesta seria la primera resolució, que
resumeix, que sintetitza tot el treball que hem fet com a Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida a la ponència, i després, una
vegada que coneixem que no serà possible la retirada del Pla,
ja que per part del Govern balear i per part del grup
parlamentari majoritari el consideren positiu, feim una sèrie de
set resolucions més, on anam especificant tots aquells capítols
que pensam que haurien de ser redactats de bell nou sota una
altra perspectiva.

Així, en el capítol primer, de descripció de la situació,
pensam que no basta incloure les dades estadístiques sinó,
sobretot, els indicadors de necessitats i els indicadors de
cobertura que siguin necessaris. 

En el capítol segon, de criteris i estratègies, pensam que s'ha
d'aclarir el model teòric des del qual es vol desenvolupar el pla
i, per tant, a partir del model teòric determinar quines han de
ser les estratègies quant a responsabilitat interinstitucionals i
quant a la col•laboració de les distintes conselleries del Govern
balear pel que fa a la incidència d'aquest pla. Per això parlam
de les diferents conselleries que des del nostre punt de vista hi
haurien de treballar: la de Sanitat, la de Treball i Formació, la
d'Educació i la de Presidència.

A la quarta, el Parlament insta el Govern a elaborar de bell
nou el capítol tercer sobre les funcions de les administracions,
perquè igualment a través de la ponència hem conegut aquells
recursos i aquells serveis que existeixen a les distintes
administracions, tant insulars com locals, i una vegada més
consideram que aquest pla ni tan sols ha donat mostres de
conèixer la realitat. 

Per altra banda, el capítol 4, de coordinació, pensam que és
imprescindible redefinir les funcions de la Comissió Territorial
sobre drogues creada l'any 1986, i una comissió tècnica
assessora de la qual parla el pla i que hauria d'aclarir que les
funcions han de ser de vigilància, planificació, avaluació,
actualització i, en una paraula, seguiment del pla. 

Per altra banda, en el capítol sisè sobre estructura
organitzativa de la xarxa assistencial pensam que hi ha d'haver
una xarxa específica d'atenció als toxicòmans coordinada,
articulada i integrada. A la setena pensam que hi ha d'haver
igualment una nova redacció del capítol dedicat a recursos
assistencials, sobretot adequant-los a la realitat d'allò que hi ha
ara, del Servei d'Atenció i Prevenció. 

I, finalment, tot aquell capítol dedicat a objectius i a
actuacions pensam que s'ha de redactar de bell nou perquè
ha d'incloure la definició dels recursos, les prestacions i els
serveis, tals com centres d'ambulatoris d'atenció a
drogodependents, comunitats terapèutiques, centres de dia,
pisos de reinserció i, sobretot, definir programes nous de
disminució de risc, programes d'adolescents consumidors,
programes de drogodependència amb problemàtica de salut
mental i programes d'atenció a drogodependents en presó,
que pensam que són els grans absents i les grans mancances
que mostra aquest pla.

Per altra banda, com que hem de definir també el nostre
vot sobre les altres propostes de resolució, pensam que les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista i el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
coincideixen en gran part amb tot allò que nosaltres hem
sintetitzat en vuit resolucions. Pensam que l'exhaustivitat
d'aquests altres grups donen molta més concreció a tot allò
que hauria de ser una nova redacció del pla i, per tant,
donarem suport a totes elles perquè pensam que també
coincidim amb la filosofia de base que mostraria una nova
redacció del Pla autonòmic de drogodependències i
toxicomanies.

I respecte a les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular, evidentment votarem que no a la
primera; no podem mai coincidir amb el fet que es valora
molt positivament, després de treure les conclusions de la
ponència d'estudi d'aquest pla; ans al contrari, com hem
demostrat: nosaltres en demanam la retirada i el valoram
negativament. Tampoc pensam que s'hagi de limitar la
segona resolució a parlar d'instar perquè incorpori les
darreres dades estadístiques; les dades estadístiques no ens
diuen res si no hi ha indicadors de necessitat i si no hi ha
indicadors de cobertura; ara, és evident que si s'ha de
publicar aquest pla ha d'estar com a mínim actualitzat a
l'any que es publiqui. 

I respecte a la tercera, quan parla de la creació de
l'observatori autonòmic de drogues, estam d'acord amb la
creació, però ens abstendrem pel fet de com ho planteja el
Grup Parlamentari Popular, perquè parla que serà un dels
objectius la recollida i l'anàlisi de dades i de factors de risc
com a funcions exclusives d'aquest observatori autonòmic.
Per a nosaltres tendria moltes més funcions i si l'instrument
que l'ha de crear és aquest pla autonòmic, consideram que
val més abstenir-nos i que sigui exclusiva responsabilitat del
grup parlamentari que li dóna suport per veure com
desenvoluparà aquesta tasca.

I la darrera, "El Parlament insta el Govern a incloure en
el currículum oficial de totes les etapes educatives
obligatòries els continguts relatius a prevenció i promoció
de la salut", igualment ens abstenim perquè, si coincidim en
la necessitat d'aquesta inclusió, també volem explicar que
pensam que ha de ser aquesta inclusió amb garanties de
col•laboració de tots aquells que coneixen la problemàtica
i que sàpiguen com ho han d'incloure, i amb les mostres que
ens ha donat la Conselleria de Sanitat d'elaborar un pla
autonòmic sense cap participació i sense cap consulta i
sense cap coordinació, no tenim cap garantia que aquesta
inclusió en el currículum oficial sigui en positiu. Per tant
ens abstendrem perquè igualment sigui responsabilitat
exclusiva del Govern balear i del grup parlamentari que li
dóna suport.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar la 1724/99, presentada
pel grup parlamentari, i a la vegada per fixar posicions a la resta
de les propostes de resolució, té la paraula la Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Al igual que
ocurrió con el Plan autonómico de salud, y siendo una de las
comunidades autónomas donde más incidencia tienen las
toxicomanías, somos la última comunidad en aprobar el Plan
autonómico de drogas. Además, dicho plan se presenta sin la
normativa necesaria para su aplicación, a pesar del compromiso
manifestado por el Sr. Conseller de Sanidad de elaborar una ley
autonómica de drogas.

Esta demora no ha servido para que, por lo menos, este plan
fuera un documento, si no óptimo, por lo menos suficiente y
adecuado. El mejor calificativo obtenido por los técnicos que
han comparecido en las comisiones de asuntos sociales para
hacer una valoración del plan, ha sido calificarlo como un
marco referencial.

¿Y por qué decimos que no es suficiente y adecuado y
pedimos su retirada en nuestra primera propuesta de
resolución? Pues por lo siguiente: El plan se desarrolla a partir
de una descripción de la situación de las drogodependencias en
las Islas Baleares basada en tres estudios. Primero, en una
encuesta sobre alcohol, tabaco y otras drogas en la enseñanza
media en Mallorca en los años 81, 88, 92, y creo que se ha
hecho algún otro últimamente en el 96; el cuestionario se
realiza a 1.079 estudiantes de enseñanza media de Mallorca,
por tanto, los datos que nos facilita esta encuesta son datos
desfasados y que no reflejan la incidencia de las toxicomanías
en las otras islas. 

El otro estudio es una encuesta nacional sobre drogas
realizada en el año 94 entre la población escolar comprendida
entre los 14 y los 18 años. En esta encuesta se excluyen los
jóvenes que han abandonado los estudios antes de finalizar la
enseñanza reglada y tampoco se recogen los ausentes. La
exclusión de estos colectivos afecta a la calidad de la
estimación, dado que está demostrada la asociación entre el
absentismo escolar y el abandono de la enseñanza reglada con
el consumo de drogas. Por otro lado, la muestra se realiza con
21.094 individuos; de ellos sólo 760 corresponden a Baleares;
por tanto esta muestra es insuficiente y además no especifica la
población encuestada por islas. Quizás esto explique algunos
resultados sorprendentes, como es que en Baleares sólo el
consumo de éxtasis -no así el de heroína, cocaína, speed o
anfetaminas- sea superior a la media nacional, resultado que,
por otra parte, se contradice con los obtenidos de otros estudios
más específicos.

El tercero de los estudios en los que se basa el Plan
autonómico de drogas es una encuesta domiciliaria realizada
en el año 95 entre la población mayor de 15 años. De esta
encuesta, tal y como reconoce el propio plan, se excluye la
población sin domicilio fijo: desplazados, población
flotante, marginados, personas que viven en albergues o en
la calle, etc. Son grupos de elevado consumo de drogas y,
por tanto, su exclusión también altera la calidad de los
resultados. En Baleares este estudio se realizó tan sólo a 352
unidades; desconocemos si se realizó en todas las islas
proporcionalmente. Los resultados de esta encuesta no son
válidos para consumos de drogas propias de Baleares y que
tengan poca incidencia en el consumo a nivel nacional.
Asimismo, los resultados sobre consumo de drogas ilegales
sólo se tienen datos a nivel nacional pero no por
comunidades autónomas.

Además de los resultados de estas tres encuestas, el Plan
autonómico de drogas incluye parte de un informe emitido
por el sistema estatal de información sobre toxicomanías, el
SEIT. El SEIT, como define el propio plan, es un sistema de
información basado en tres indicadores indirectos de
consumo de opiáceos: el indicador de tratamiento, el
indicador de urgencia y el indicador de mortalidad. En el
Plan autonómico de drogas sólo se recoge el análisis que se
hace del primer indicador, el de tratamiento; este indicador
recoge la evolución del número que personas que iniciaron
tratamiento en Baleares entre los años 87 y 95. Por tanto,
este informe es incompleto, dado que sólo aporta los
resultados de uno de los tres indicadores y, por otro lado,
analiza indicadores indirectos y sólo de opiáceos, por lo que
excluye muchas otras drogas que además son las de mayor
consumo en nuestra comunidad autónoma, como son el
tabaco, el alcohol o las drogas de síntesis. Además hay que
tener en cuenta que el indicador de tratamiento es sólo la
punta del iceberg del problema.

Esta falta de actualización de datos epidemiológicos, la
utilización de datos basados en toxicómanos usuarios de los
servicios y no de la población diana sobre la que se debería
actuar, y la falta de una descripción y de un análisis de los
factores de riesgo demuestran que los objetivos y estrategias
definidos en el plan no son los adecuados o, por lo menos,
no se basan en la realidad de las toxicomanías en nuestras
islas, por lo que pedimos la retirada del plan para una nueva
elaboración.
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En el caso más que probable de que se rechace esta
propuesta por el voto contrario del Grupo Parlamentario
Popular, creemos que es necesario incorporar al plan una
actualización de los datos epidemiológicos, un estudio sobre los
factores de riesgo, establecer criterios para estimar la población
diana sobre la que se tiene que actuar, e incorporar indicadores
de necesidad para la prevención y el tratamiento. Asimismo
proponemos la creación de un organismo de estudio de la
incidencia, prevalencia y problemática asociada al consumo de
drogas y de detección y abordaje de nuevas toxicomanías. 

Proponemos una vez más, dado que es una enmienda
socialista presentada en todos los presupuestos de nuestra
comunidad autónoma, la creación de un observatorio
autonómico de drogas que podría estar coordinado con el
observatorio nacional y europeo.

Respecto a la parte del plan que hace referencia a los
criterios y estrategias para la prevención, asistencia,
rehabilitación, reinserción, evaluación, investigación y
documentación, hay que señalar que estos criterios son muy
generalistas y escasos, no marcan líneas de actuación preferente
y no tienen ubicación en la realidad ni de los servicios ni de los
programas. Por este motivo presentaremos una serie de
propuestas de resolución entre las que destacamos las campañas
de control de la oferta de bebidas alcohólicas destinadas a la
población juvenil, programas que den respuesta a necesidades
específicas, como son programas de atención a adolescentes
consumidores y programas de atención a drogodependientes
con problemática de salud mental, entre otros. Asimismo
proponemos convenios con el Inem para llevar a cabo
programas de reinserción laboral, programas de fomento de la
autonomía personal, de interelación comunitaria, programas
libres de inserción a partir de la promoción y ocupación del
tiempo libre, etc.

Dada la incidencia de las toxicomanías entre la población
reclusa y la escasa incidencia y desarrollo que tiene en el plan,
proponemos que se incluyan, entre otros, programas de
intercambio de jeringuillas a la población reclusa, que se
promuevan campañas de prevención en los centros
penitenciarios de nuestra comunidad autónoma y la creación de
un servicio de atención a toxicómanos en los juzgados para la
información, orientación y asesoramiento en relación a sus
derechos y a los recursos sociales existentes. También
proponemos medidas alternativas a la privación de libertad para
toxicómanos que realicen un proceso terapéutico.

Creemos que es necesario que el plan especifique los
instrumentos y criterios de evaluación, lo que permitiría la
valoración del grado de cumplimiento de dicho plan,
incorporando a la memoria anual las evaluaciones aportadas por
todas las administraciones implicadas.

En cuanto a las funciones de las diferentes
administraciones, se ha de destacar que no se hace ninguna
referencia a competencias en materia de financiación. El
plan debe determinar en cada programa las administraciones
u otras instituciones responsables de llevarlo a término, así
como la dotación económica aportada por cada una de ellas.
Es necesaria una mejor coordinación de las instituciones
implicadas; por ello proponemos la creación de una
comisión técnica asesora sobre drogas formada por los
técnicos en nombre de las instituciones implicada y cuya
función sería vigilar el desarrollo del plan, la planificación,
evaluación y actualización del plan, así como la propuesta
de programas específicos.

Dentro del capítulo de recursos asistenciales, sorprende
que sólo se mencionen los recursos asistenciales existentes,
pero no se hace mención a los necesarios para desarrollar y
aplicar el plan. Por ello proponemos la creación de una red
asistencial específica, coordinada, articulada e integrada con
los otros sistemas de atención. Hablamos de centros y
servicios necesarios para aplicar las diferentes terapias
previstas en el plan, como pueden ser unidades de salud
mental, centros de día, comunidades terapéuticas, pisos de
acogida e inserción, etc., todos ellos dotados con los
suficientes recursos humanos y materiales según la
incidencia que las toxicomanías puedan tener en cada una
de nuestras islas. El número de centros y los recursos
humanos deben establecerse según un ratio por número de
habitantes. El Grupo Parlamentario Socialista, a modo
orientativo, proponemos un centro por cada 50.000
habitantes, con una dotación profesional mínima de un
médico, un psicólogo, un trabajador social, personal
sanitario -nos referimos a personal de enfermería o a
auxiliares- y un terapeuta ocupacional, dotación que podría
estar optimizada con la incorporación de psiquiatras,
educadores y psicólogos entre otros profesionales.

Quiero finalizar mi intervención haciendo constar que
entre estas propuestas de resolución al Plan autonómico de
drogas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, se
encuentran las propuestas hechas por los técnicos de los
consells insulares, del Ayuntamiento de Palma y las
propuestas de otros expertos que participaron en el debate
de este plan en las comisiones de Asuntos Sociales que se
celebraron para ello. Dado que en la elaboración de este
plan no tuvieron ninguna participación, creemos que sería
conveniente incorporar las propuestas de estos técnicos para
que por lo menos el Plan autonómico de drogas se aprobara
en las mejores condiciones y con el consenso que un plan de
este tipo requiere.

Respecto a las propuestas de resolución presentadas por
el resto de grupos parlamentarios, he de manifestar que
votaremos favorablemente las propuestas de resolución al
Plan autonómico de drogas presentadas tanto por Izquierda
Unida como por el partido nacionalista PSM-Entesa
Nacionalista por responder a los mismos criterios que el
Grupo Socialista tiene respecto a las toxicomanías. 
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Y respecto a las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, la primera propuesta la votaremos en
contra por ser totalmente opuesta a la primera que presentamos
nosotros en el sentido de que pedimos la retirada del plan. Y
con el resto de las propuestas nos abstendremos, porque
consideramos que están recogidas en las nuestras, aunque con
una redacción más adecuada, según nuestro criterio, por
supuesto. Gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sra. Bover, té vostè la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
es tornen a reproduir aquí en plenari els debats que ja hem
tengut en ponència i en comissió no només d'aquest pla de
drogodependències, sinó de tots els plans que ens ha presentat
la Conselleria de Sanitat a debat aquesta legislatura. Ens sap
molt de greu, perquè la veritat és que sembla que no es doni
importància als debats ni als continguts dels plans que estan
relacionats amb sanitat i amb serveis socials. Per tant, he de
tornar a dir i a repetir les mateixes crítiques que hem fet els
grups de l'oposició i també tornar a repetir les mateixes
crítiques que hem fet -i em sap molt de greu- les mateixes
crítiques que hem fet als altres plans. 

En primer lloc podem dir que hi ha una manca d'una anàlisi
de les necessitats, específica per a cada illa i a nivell global de
totes les illes, quina problemàtica, per tant, es dóna aquí a les
Illes, quina realitat és la del món del consum de
drogodependències i tota aquesta realitat poder esser després...
Em sap molt de greu, Sra. Carlota, però és el mateix patró per
a tots els plans, però quina realitat tenim i quines actuacions
podem fer i quins programes podem desenvolupar. No és que
llegeixi, cada vegada que debatem un pla, el mateix text, ni
molt manco, sinó que com a mínim (...) en els continguts que
intentam nosaltres millorar en aquest sentit.

Quines dades ens dóna el Pla autonòmic de
drogodependències? Una enquesta escolar, ja ho han dit altres
portaveus, enquestes escolars de l'any 94, n'hi ha de l'any 94,
sense cap enquesta general ni una valoració del consum de
drogues en el món laboral, a joves, caps de setmana, consum
per illes, i la justificació o una investigació del per què s'ha
donat aquest augment del consum aquí a les Illes.

Segons una ONG, el Projecte Home ens va informar que
en 10 anys havia passat de l'inici de consum de
drogodependències del 14 anys i busques als 12 i busques,
malgrat es feien en principi polítiques preventives i grans
campanyes per al no consum de droga. Nosaltres pensam
que aquestes campanyes que s'han fet el que s'ha fet ha estat
gairebé obrir els ulls a la gent, als possibles -joves i al•lotes-
consumidors de drogues legals i il•legals, i no entram en les
toxicomanies específiques, sinó en el món de la droga a
nivell global, i el que s'ha fet ha estat això: obrir els ulls i
dir: "Mirau, podeu consumir els caps de setmana, com a
mínim, perquè tenim les pastilletes; les trobareu en els llocs
d'esbarjo". 

Per tant, nosaltres pensam que a l'esmena a la totalitat,
per dir-ho d'alguna manera, demanam la retirada del pla per
aquests raonaments que ara aniré exposant. Pensam que no
té coherència com a pla autonòmic, ja que no té ni
calendari, ni pressupost, i és vera que hem de reconèixer
algunes bones intencions en aquest sentit.

En els objectius -ja ho vàrem comentar- on es plantegen
criteris i estratègies no tenen un lligam uns amb els altres.
Per exemple, podem parlar o es comenta de sensibilitzar uns
objectius generals i, després, en els objectius operatius ens
diuen intervenir en programes específics. No queda clar qui
farà què amb els recursos actuals, o on passaran aquests
recursos actuals, de qui depenen, ni quina funció tendran. Es
contemplen tractaments amb agonistes i antagonistes
d'opiacis, però no es fa cap aposta forta per als programes
de disminució de risc. Vaig detallant cosetes que pensam
que haurien d'estar integrades en el Pla de
drogodependències, i en cap moment s'hi fa cap esment
específic en aquest sentit.

Sembla que s'aposta clarament per programes que ja
estan com a desfasats a nivell tècnic, com és l'abstinència,
que estan ben enfora de les actuals tendències a nivell de
tractament i -el que és més trist- ni es plantegen programes
que ja es fan en el Servei de Drogodependències, tant en el
servei dels consells o d'alguns consells, com també en el
servei d'aquí, de Palma. 

També es parla del fet que els ajuntaments hauran de fer
prevenció específica. Aquí tampoc no es contempla
intervenció des de disminució de risc, amb una clara
tendència a no consum i a unes campanyes d'abstinència,
quan s'ha de tenir en compte -ja ho sabem i ja ho vàrem
comentar a ponència- que segons el perfil del drogaaddicte
l'objectiu que es pot aconseguir, com a molt, si tenim els
peus en terra, si tocam de peus en terra en aquest tema, és
només el control de consum, no l'abstinència. Per tant, el
plantejament que es fa a nivell tècnic des del pla també ja
està desfasat amb la realitat que tenim i amb els programes
específics que ja tenim aquí, en els consells i en els
ajuntaments.

El treball, també, que se planteja, així com es planteja en
el pla, el treball d'entrada dels casos i de prevenció i
reinserció sembla que s'han de fer des de l'UTS i primària
de salut, és a dir, no es planteja cap inversió en recursos
humans, tampoc, i el personal que ja hi ha actualment és el
que ha de fer la feina que es planteja en el Pla de
drogodependències.
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També hauria de definir, per tant, pensam nosaltres aquest
pla, el model d'intervenció que es vol fer des de diferents
programes. No es concreta aquest model d'intervenció i queden
unes frases que parlen de noves tècniques, no sabem si és per
no espantar, gairebé, ningú. Per a nosaltres -ja ho hem comentat
altres vegades- un pla ha de ser un instrument de planificació,
i ho han comentat també altres portaveus. Ha de donar resposta
a les necessitats d'aquí, de les Illes, en matèria de
drogodependències, ha de definir la coordinació, ha de definir
els objectius tàctics, ha de tenir definit exactament què volem
i també s'ha de fer d'una manera participativa de les diferents
administracions i les ONG o entitats que facin feina ja en el
món de la drogodependència. 

En aquest pla, que pensam que hauria de ser un instrument
de planificació, en el que vostès ens proposen s'hauria de
derivar i s'hauria d'especificar qui ha d'executar programes o
actuacions; no se'n parla. Què es pretén aconseguir en el pla, a
quins objectius volen arribar, com s'han d'executar les línies
plantejades, amb quins recursos comptam a les nostres illes per
dur endavant aquests programes de prevenció primària,
secundària i terciària, quins s'han d'incrementar, quins d'aquests
programes s'han d'incrementar, quins recursos s'han
d'incrementar, quins s'han de reduir: no pensam que
normalment siguin incrementar, a vegades basta que hi hagi una
millor coordinació de serveis i un millor plantejament i
concreció i, d'aquesta manera, el que es pot fer és reconduir
programes que en ocasions han quedat obsolets, com ja he
plantejat abans; quins d'aquests programes s'han d'iniciar
segons l'anàlisi de necessitats que nosaltres havíem plantejat
que és necessari fer, quins s'han de desenvolupar i per què. Crec
que tots els ciutadans i les ciutadanes que fan feina en aquest
món han de saber quina línia de millores proposen en el pla i
per què es fan uns programes i no uns altres.

També s'ha de definir quins criteris s'han de plantejar a
nivell de procés terapèutic. Ja he comentat recomanacions
globals, nous tractaments, problemàtiques que ens poden dur o
que du el món de la droga. Quins programes s'han de
diferenciar: ja he comentat a cada ponència, i no només jo, sinó
altres grups, que s'han de diferenciar programes a les Illes;
sabem que la realitat d'Eivissa és diferent o és més greu, potser,
que a les altres illes: és un centre, gairebé, es diu,
d'experimentació de noves drogues, percentatge elevat de
consum, i en el pla no s'especifica tampoc cap diferenciació en
el tractament de drogodependències a les Illes.

Per tant, de les propostes que nosaltres feim la primera és la
retirada del Pla autonòmic de drogodependències, amb uns
punts que després concretam en positiu. Nosaltres votaríem a
favor de la seva primera proposta de resolució si ens
incloguessin totes les propostes de resolució del punt dos fins
a la 21 de les nostres propostes de resolució. Per tant, jo li puc
dir que, segons la seva cara, no ens acceptaran gairebé ni una;
per tant ja em posicion en les propostes del seu grup dient que
no podem votar a favor de totes les propostes. La primera
proposta que vostès fan és totalment contradictòria a la nostra
primera: nosaltres demanam la retirada i, per tant, no podem
donar suport a la seva primera proposta de resolució.

I a la resta no podem donar el suport, ens abstendrem,
perquè alguna d'elles està inclosa a les propostes que
nosaltres feim aquí, però pensam que són més positives i
tenen un marc més general que les seves mateixes. Les
propostes que vostès fan no enriqueixen, no donen contingut
total al Pla autonòmic de drogodependències que nosaltres
pensam que com a mínim hauria de tenir aquest pla.

Quins són els temes que nosaltres proposam a nivell
bàsic? Pensam, com he comentat, que s'ha d'analitzar la
problemàtica del consum de drogues a les Illes Balears.
S'han de concretar àrees d'intervenció: si no es concreten no
sabem quina avaluació es pot fer després dels programes.
S'ha de temporalitzar també el Pla de drogodependències
per una possibilitat després de ver una evolució. S'ha de
descriure el circuit terapèutic i a nivell d'intervenció. Com
he comentat, s'ha de concretar o establir o determinar, m'és
igual, qualsevol d'aquests verbs que vostès vulguin, recursos
humans i econòmics per aconseguir els objectius del Pla, no
es poden basar en els recursos humans que tenim ara, en els
tècnics actuals, per poder dur a terme el pes específic
d'aquest Pla, i com demanam sempre també, són necessaris
aquests instruments i mecanismes d'avaluació per poder
valorar i fer aquesta investigació que nosaltres plantejam
per a qualsevol tipus de pla.

Volem donar prioritat també en la nostra proposta de
resolució a aspectes preventius, quan es plantegen models
d'intervenció en el Pla. També hem debatut en diferents
ocasions la necessitat de la prevenció, de polítiques
preventives a nivell del consum de drogodependències, i
també he de dir que és necessària una coordinació de
programes de prevenció a les escoles i evitar duplicitat de
línies d'actuacions a entitats i administracions. Plantejam
específicament aquesta coordinació perquè sabem i entenem
que fa més de dotze anys que es duen a terme programes
específics als centres escolars i als centres de professorat,
dirigits al professorat, per evitar el consum de
drogodependències, però la veritat és que, segons les dades
de les ONG que fan feina en aquest sentit, en el tema de la
drogodependència, veim que gairebé no s'ha aconseguit
res,al contrari, abans, com he comentat, s'iniciava el consum
de les drogodependències als catorze anys i busques, i ara,
als dotze anys i busques.

Per tant, poca cosa hem fet en aquest sentit. Això no vol
dir que si aquest debat que fem ara s'hagués fet fa dotze
anys, aquest consum s'hauria pogut reduir i Palma no estaria
als mateixos nivells que Niça i altres ciutats que pareix que
tenen més apropat el consum de drogodependències que
Palma.
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Quan he comentat que la política que s'hauria pogut fer fa
dotze anys en aquest sentit, no vull ofendre ningú, no vull
ofendre ningú, i no crec que el debat que facem avui en plenari
sigui la solució a aquest tema, però, com a mínim si no es debat
i no es proposen un es solucions i unes propostes i unes
actuacions definides i concretes, sigui quin sigui el tema de
política preventiva, si no hi ha el debat i només es fa des d'un
punt de vista, creim que nosaltres no s'enriqueix en cap moment
ni es fa d'una manera seriosa cap política preventiva, i manco
quan es parla del tema de drogodependències, que tant
d'interessos econòmics i lobbies fortíssims hi ha al darrera.

Reduiré les propostes o la intervenció.

Pensam que també s'ha de crear una comissió tècnica
assessora, ja ho han defensat altres portaveus aquí, i que les
funcions d'aquesta comissió tècnica han de ser valorar el
desenvolupament del Pla, la planificació, evolució,
l'actualització del Pla i la proposta dels programes específics.
Fora aquesta comissió tècnica assessora, ens fa por que no
quedi el Pla gairebé damunt la taula, o a la prestatgeria, tant és,
allà on sigui, i no es faci una anàlisi actualitzada dels
programes.

La coordinació en la xarxa social sanitària, que ja duu
bàsicament aquestes actuacions a nivell de drogodependències
a terme, és bàsica i necessària per, com he comentat abans,
rendibilitzar recursos econòmics i socials, i també per donar
una qualitat de vida als potencials drogodependents.

S'ha de consolidar amb una dotació econòmica els centres
d'atenció a drogodependències, als drogodependents, i s'han de
crear uns serveis complementaris a la rehabilitació, comunitats
terapèutiques, centres de dia, pisos d'inserció, són els mateixos
elements que defensàvem ja per a d'altres sectors socials
desfavorits.

S'ha de donar també una oferta, programes, que doni
resposta a les necessitats específiques, com són programes
d'atenció a adolescents consumidors, molt important, pensa
que és un dels temes en què s'ha de fer més incidència a nivell
de programes preventius, i no només programes preventius,
sinó per a joves que en consumeixen els caps de setmana, que
tenen ja la necessitat de prendre la pastilleta per poder passar bé
el cap de setmana, fora ser conscients que ja no es tracta del
contingut de la pastilleta, sinó de l'hàbit d'haver de prendre la
pastilleta per haver de passar gust els caps de setmana.

Programes d'atenció també, per tant, a drogodependents amb
problemàtica de salut mental, bàsic, i també per encetar o crear
un marc normatiu bàsic, que ja existeix a altres comunitats,
l'elaboració d'una llei sobre prevenció, assistència i inserció
social en matèria de drogodependències.

Tots els ponents que ens han vengut a informar a la
Comissió han coincidit en la necessitat del tractament social
de les drogodependències i d'actuacions en la prevenció, i
ens han comentat, ho han assegurat, que era necessari, per
tant, un consens polític i social, si de veritat, ens ha dit, es
vol fer front i treballar d'una manera seriosa en el tema de
les drogues o drogodependències.

Per acabar, he de dir que, el procés de debat del Pla
autonòmic de drogodependències, pensam que no s'hauria
d'acabar aquí, en el plenari, que no s'havia d'acabar aquí, en
el plenari.

Si ens obliguen a debatre i a aprovar aquí el Pla de
drogodependències és gairebé per complir amb un mandat
del Parlament de l'anterior legislatura, però les propostes
que s'aprovaran avui no canvien el Pla, no canvien el
contingut del Pla, no el milloren. Des del nostre grup,
pensam i defensam, idò, que s'ha de retornar el Pla i que
s'han de millorar les propostes dels diferents grups de
l'oposició, d'Esquerra Unida, del Grup Socialista i del PSM,
com a mínim perquè sigui el que demanam, un instrument
de planificació i que doni resposta a les necessitats d'aquí,
de les Illes, i si no és així, pensam que aquest Pla serà com
el de la sida i el de salut, només servirà per posar, com he
comentat, a una prestatgeria i dir que s'han fet els deures per
part del conseller, ja ho hem comentat altres vegades, però
deures amb mala lletra que ningú no entendrà. gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. El nostre, grup, a diferència dels
altes grups parlamentaris valora molt positivament que el
Govern hagi elaborat el Pla autonòmic de drogues, pla, com
hem dit ja en fase de ponència i de comissió, del tot
necessari per tal de coordinar els esforços que duen a terme
totes les administracions i associacions de la nostra
comunitat autònoma per tal de poder donar assistència,
reinserció i sobretot prevenir el problema de les drogues,
per l'impacte que suposa tant en termes de salut i exclusió
social per a les persones que pateixen els seus efectes com
pels problemes que genera la societat.

Hi ha hagut, com hem dit, un ampli debat en fase de
ponència, amb la participació d'un bon nombre de ponents,
i avui ens pertoca analitzar i valorar totes les propostes de
resolució presentades pels diferents grups.La nostra posició
és que aquest Pla marca els criteris i estratègies tant per a la
prevenció com per a assistència, rehabilitació, reinserció,
avaluació, formació, investigació i documentació, indica
més les funcions de les administracions, la xarxa
assistencial existent, els recursos actuals i els objectius, tant
els generals com els específics.
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Els diferents portaveus han fet un seguit de crítiques, no les
podem analitzar totes, perquè tampoc no creiem que sigui
necessari en aquest moment, s'han debatut de forma exhaustiva
tant a les diferents ponències com després, quan ha passat a
comissió, però sí que pensam que tal vegada han fet situacions
un poc extremades; per exemple, la Sra. Bover ens ha comentat
que gairebé tot el procés que s'ha fet des de les diferents
administracions com també de diferents associacions, gairebé
ens ho ha dit, no servia per a res,  tot el que s'ha fet, però
pensem que sí, perquè no és una relació causa-efecte el fet que
se'ns hagi comentat des d'una associació que té un pes
important en la nostra comunitat en matèria de prevenció i
assistència i reinserció de les persones amb drogodependències,
que s'ha passat d'un 14'6 al 12'5 quant a començament d'inici en
drogues, i no pensam que justament sigui culpa de les
administracions, són factors molt mes complexos, i justament
aquest Pla servirà precisament per a això, Sra. Bover, per veure
quins són els factors de risc, com es pot analitzar i com es pot
veure aquest descens tan important en l'inici del consum de
drogues, i per açò, aquestes afirmacions, pensam que tal vegada
són un poc exagerades, si em permet emprar aquesta expressió.

I tornam a estar com amb els altes quatre plans de què hem
parlat, i des d'aquí volem felicitar el conseller per haver tingut
la capacitat, la seva conselleria, que en aquesta legislatura
s'hagin fet quatre plans, però tornem a dir que no és que s'hagin
creat de bell nou, sinó que es fa el Pla amb la particularitat que
hi ha molts de programes que ja són en funcionament. Per tant,
hi ha crítiques amb les quals, des del nostre grup, no podem
estar d'acord, com són les que li he comentat.

Sí que el nostre grup vol presentar quatre propostes de
resolució que pensam que poden ampliar, millorar, entendre
una miqueta més o fer aportacions per millorar un poc més el
Pla, però, com els deia, la discussió d'aquests quatre plans ha
estat precisament en el posicionament diferent des del punt de
vista de desenvolupament d'una metodologia; vostès pensen
que han d'estar tots els programes desenvolupats, in nosaltres
pensam que no, que primer hi ha d'haver els objectius i les
estratègies per posar en funcionament aquests programes;
evidentment, que s'ha definit en aquest cas del Pla autonòmic
de drogues la xarxa assistencial, per açò, quan es creï, la
Comissió de Coordinació  veurà perfectament quins són els
serveis duplicats i quins són els serveis que faltarien per
desenvolupar tot el Pla.

Llavors, per part nostra, les quatre propostes de resolució
que presentam serien: Que el Parlament de les Illes Balears
valora molt positivament i aprova el Pla autonòmic de drogues;
que el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Sanitat i Consum perquè incorpori les darreres dades
estadístiques de què disposi, en açò estam també d'acord amb
vostès, a posta l'hem presentada; la tercera, que el Parlament de
les Illes Balears insta la Conselleria de Sanitat i Consum a crear
l'Observatori Autonòmic de Drogues, un dels objectius del qual
serà la recollida i anàlisi de dades i de factors de risc, açò també
s'havia discutit àmpliament en fase de ponència, i pensem que
és correcte que es reculli d'una forma més exhaustiva en el Pla,
i la darrera, que també ho havíem comentat tant amb el
conseller de Sanitat com amb el conseller de Cultura..., perdó,
a posta, perquè tenim la l'educació transferida, que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern a incloure en el currículum
oficial de totes les etapes educatives obligatòries continguts
relatius a prevenció de drogodependències i promoció de la
salut.

Respecte de les propostes de resolució que vostès
presentaven, tant des d'Esquerra Unida com des del Grup
Parlamentari Socialista, com des del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, consideram que, per no entrar en debat
sobre cada una, o bé ja estan contemplades d'alguna manera
en el Pla o bé es desenvoluparan a partir del procés de
coordinació que s'ha de dur a terme una vegada el Pla s'hagi
aprovat.

Això no obstant, podem aprovar algunes propostes de
resolució que pensam que enriqueixen el Pla, però, Sra.
Thomàs, em sap greu comentar-li de nou que les propostes
de resolució que vostès presenten...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

...estan en la mateixa línia molt crítica o molt negativa,
cosa que ens fa molt difícil poder-les acceptar perquè
s'incorporin al Pla, perquè constantment es refereixen que
es retirin, que s'elaborin de bell nou, llavors, vostè
comprengui que és difícil, vostè també ho ha reconegut una
mica, que s'havien fet amb un pla molt negatiu, molt crític.

Llavors, del Grup Parlamentari Socialista, podríem, si la
Sra. Leciñena acceptés fer una transacció. Li podríem
acceptar la proposta de resolució número 18 si vostès
acceptessin canviar la paraula avaluacions per dades, pel
mateix motiu pel qual constantment reiteram que pensam
que obligar en el primer any que totes les administracions i
associacions facin una avaluació, pensam que el Pla ens
permetrà indicar quins són els indicadors d'avaluació perquè
totes les administracions hi estiguessin d'acord, o sigui, no
és per no obligar el Govern ni les administracions, sinó fer-
ho des d'un punt de vista molt més consensuat amb les
pròpies administracions i associacions. Ara vostè ens dirà si
ho accepta o no.

I quant al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
acceptaríem la proposta de resolució número 21, la qual,
d'alguna manera, recull el Pla, però pensam que sí que
queda..., perdó, no la recull el Pla, però sí que el conseller
ens ho ha dit repetides vegades, quan ha presentat que seria
elaborar una llei sobre prevenció, assistència i inserció
social en matèria de drogodependències; doncs, acceptaríem
la número 21.

I en principi esperam que la Sra. Leciñena, per part del
Grup Parlamentari Socialista, acceptaria aquesta transacció.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat, pertoca passar ara a la votació.

Abans, deman a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Maria Àngels Leciñena, si accepta el canvi, que
en tost de "amb les avaluacions aportades", digui "amb les
dades aportades".

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí, Sr. Presidente. No podemos aceptarlo porque es cambiar
totalmente el sentido de nuestra propuesta. Los datos, ya tienen
obligación de aportarlos las diferentes asociaciones que
participan, lo que queremos es que estas instituciones hagan
programas concretos y que, por lo tanto, hagan una evaluación
de lo que están haciendo. Es cambiar completamente la
filosofía de nuestra propuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, no queda acceptada aquesta
transacció.

D'acord amb les  intervencions que hi ha hagut, aquesta
presidència demana si de les propostes de resolució presentades
per Esquerra Unida es pot fer una votació conjunta.

Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
propostes de resolució presentades per Esquerra Unida, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades totes les propostes de resolució presentades per
Esquerra Unida.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. Se'n pot fer votació conjunta de totes?

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades les propostes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista.

Votarem ara la proposta de resolució presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la número 21.

Es pot aprovar per assentiment? S'aprova per
assentiment.

Passam a votar la resta de propostes presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

Votarem les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular, també de forma conjunta.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, cap; abstencions, 26. Queden
aprovades les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió.

Immediatament tindrà lloc la reunió de la Junta de
Portaveus. Gràcies.
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