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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, donarem començament
a la sessió plenària corresponent al dia d'avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 3781/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a carretera Eivissa-Sant Antoni.

Iniciam, com és costum, amb el torn de preguntes, la primera,
ajornada de la sessió anterior, relativa a la carretera d'Eivissa a
Sant Antoni, que formula l'Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, que
té la paraula per intervenir.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, encara que en el text de la
pregunta, en relació a la provisionalitat de la carretera d'Eivissa
a Sant Antoni se citen les discoteques, les macrodiscoteques que
hi ha instal•lades al voltant d'aquesta carretera, la veritat és que
és una carretera perillosa des de fa molts d'anys, té fama de ser
una de les més perilloses de les Illes Balears i de les que han
tengut més accidents, i això, ja dic, des de fa molts d'anys, des
que jo tenc record, allò ha estat una espècies de "ruta del
bacalao" que, a part de ser accidents provocats potser per la
mateixa perillositat d'una carretera que total només té 15
quilòmetres, també possiblement per l'estat dels conductors,
moltes vegades, però realment la instal•lació d'unes
macrodiscoteques als voltants d'aquesta carretera ha agreujat
molt el problema: hi ha molts d'accidents de tot tipus i, en
concret, en sis mesos aquest any hi ha hagut sis morts, tots ells
vianants atropellats per vehicles i bàsicament en aquesta zona.

Per tant, tot i saber que no és un problema únicament de
Carreteres i tot i saber que hi ha altres institucions que tenen
alguna cosa a dir, voldríem saber si el conseller d'Obres
Públiques té previst algun tipus d'actuació per donar més
seguretat a aquesta carretera i, especialment, com deia, a la
zona de les macrodiscoteques, on hi ha una gran
concentració de vehicles i de vianants en condicions que
realment no són de seguretat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques té
la paraula per respondre.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Sr. President, senyors diputats, en referència a aquesta
carretera tots sabem la problemàtica, el que passa és que,
com molt bé ha dit el diputat, a vegades els problemes
vénen induïts per elements externs a les mateixes carreteres.
Aquí és on a vegades es veu la irresponsabilitat de
determinats ajuntaments a l'hora de concedir llicències en
sòls no urbans que després creen un problema que ha de
solucionar Carreteres, quan entenem que haurien de ser els
interessats els que ajudin a solucionar aquests problemes.
De totes maneres en aquesta carretera es du a terme una
millora de les parades d'autobús, s'està creant un tercer carril
i s'estudia el creuament amb Sant Rafel i també el que és a
les pròpies discoteques, encara que entenem que és un
problema que haurien de solucionar les discoteques,
nosaltres feim un estudi perquè les parades d'autobús no
estiguin dins la mateixa carretera i mirarem, fins i tot, que
estiguin a l'interior dels recintes d'aquestes discoteques.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol intervenir?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Realment, ja ho havia dit abans,
som conscients que no és un problema exclusivament de
carreteres i que hi hauria d'haver més col•laboració per altres
entitats, per altres organismes, i evidentment per les mateixes
discoteques. Ara bé, com que ells ja manifestaren que no se
senten responsables i que no tenen intenció de col•laborar, sí que
ens agradaria que aquests estudis que es fan de tal manera que a
la zona de les discoteques hi hagués més mesures de seguretat,
es duguessin endavant el més aviat possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sí, feim feina en aquesta línia i li diré que fins i tot tenim que
el propi cònsol anglès va fer una visita a la nostra conselleria i
parlàrem que fins i tot aquest pròxim Nadal està prevista una
espècie de macrofesta i que, per tant, nosaltres haurem de
prendre mesures, però pensam també que hi haurà la
col•laboració del Govern Civil quant a controlar tots aquells
excessos que es poden provocar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 3834/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solució de problemes de capacitat i seguretat de la carretera
Palma-Manacor.

Passam a la segona pregunta, també ajornada de la sessió
anterior, la 3834, relativa a solució de problemes de capacitat i
seguretat de la carretera Palma-Manacor, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula per intervenir.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
carretera de Palma a Manacor és, sens dubte, una de les
carreteres amb major capacitat d'aquestes illes, no només
d'aquestes illes sinó fins i tot del territori espanyol, amb més de
15.000 vehicles diaris de mitjana; una carretera, també, amb un
índex de sinistralitat bastant important i, de fet, jo crec que és
una demanda social el fet que aquesta carretera Palma-Manacor
rebi una atenció prioritària i urgent per part del Govern de les
Illes Balears. 

De fet, l'anterior govern, en les converses amb el Govern
central i en la negociació del Conveni de carreteres, havia
pressupostat ja quantitats importants per a la millora d'aquesta
via de circulació, amb independència ara d'entrar en el debat de
si autopista o no autopista, si desdoblament o no desdoblament.

Amb aquestes premisses la pregunta que feim al govern és:
A dia d'avui, quina prioritat dóna el conseller d'Obres Públiques
i el seu govern a aquesta carretera i quines són les actuacions que
pensen fer en un futur més immediat? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Bé, per part de la Conselleria, la prioritat en seguretat en
aquesta carretera és absoluta. Ja hem detectat que amb unes
obres que es van fer l'anterior legislatura s'ha millorat, amb
la creació d'uns carrils lents i posant doble línia contínua.
No tenim dades aquest any, encara, estadístiques, sobre com
ha millorat la seguretat vial en aquesta carretera, però
pensam continuar aquestes millores en aquesta mateixa
carretera i després ja, bé, tots sabem que s'iniciarà el
desviament de Vilafranca i en concret en aquests moments
es prenen unes mesures davant l'hipòdrom, que era un lloc
molt conflictiu, quant a posar un semàfor, posar unes
tanques per evitar que es pugui travessar en qualsevol punt,
i també la il•luminació d'aquell tram, però pensam que hem
de continuar dins aquesta línia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo qued, com a
usuari d'aquesta carretera, francament preocupat, i li dic de
la manera més sincera i més respectuosa que li puc dir, Sr.
Conseller. Estam davant un vertader problema d'aquesta
comunitat autònoma, la carretera Palma-Manacor, i que tot
un conseller d'Obres Públiques no sigui capaç més que de
dir aquí que ha pintat unes línies contínues, que vol posar un
semàfor a l'hipòdrom i que vol il•luminar la carretera em
sembla, Sr. Conseller, de jutjat de guàrdia. Vostè és el
responsable d'aquesta carretera. 

La Sra. Vadell l'any 95, a la campanya autonòmica, deia
que tardava una hora i quart per anar fins a Manacor i
demanava una solució urgent a aquesta carretera. El pacte
de progrés era això, Sr. Conseller? El pacte de progrés és
posar línies contínues en aquesta carretera? El pacte de
progrés és posar un semàfor a l'hipòdrom de Manacor? El
pacte de progrés és il•luminar aquesta carretera? Faci un
desdoblament, faci el que sigui però, per favor, solucioni els
problemes i aprofiti l'ocasió històrica que li va donar el
govern del Partit Popular amb una negociació d'un conveni
de carreteres que molts ens pensam que vostè tudarà i
malbaratarà. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Bé, vostè m'ha fet una pregunta sobre la carretera actual de
Manacor, entenc jo. La del conveni no en diu res, d'aquesta
carretera, es parla d'una altra via alternativa però que no passa
per l'actual carretera ni preveu aquest desdoblament. Nosaltres
entenem que sí, que hem de modificar el Pla de carreteres, que
en el Pla de carreteres aquest desdoblament que vostè diu no
estava previst per a aquesta carretera. Llavors, no entenc com
així mescla una cosa amb l'altra. I el que sí li dic és que, mentre
existeixi aquesta carretera, que existirà i, encara que s'hagués fet
la via alternativa que vostès volien fer, aquesta carretera
continuaria existent, i pensam que hem d'augmentar la seguretat;
precisament de jutjat de guàrdia és respectar i augmentar la
seguretat de les carreteres.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, podria intervenir per al•lusions?

EL SR. PRESIDENT:

En el torn de preguntes no hi ha al•lusions, no procedeix
donar la paraula per al•lusions; em sap greu, Sra. Vadell, però no
procedeix.

I.3) Pregunta RGE núm. 3913/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a criteris per a concessió de subvencions a associacions i clubs de
gent gran.

Pregunta número 3, 3913, relativa a criteris per a la concessió
de subvencions a associacions i clubs de gent gran, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari
Mixt. El Sr. Ferrer no és present, la pregunta decau.

I.4) Pregunta RGE núm. 3796/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferència de mitjans humans per part del Govern
balear als consells insulars en la transferència de centres, serveis
i funcions de l'Ibas.

La número 4 sembla que està retirada.

I.5) Pregunta RGE núm. 3899/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació d'una xarxa de lloguer de cases rústiques.

La número 5, 3899, és la relativa a la creació d'una xarxa de
lloguer de cases rústiques, que formula el diputat del Grup
Parlamentari Popular, Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, que té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller d'Agricultura, vostè coneix, supòs, les declaracions
fetes pel conseller de Turisme en el si de la Comissió de Turisme
respecte a allò que vostè va sortir un dia a fer molta publicitat en
els diaris, que deia que per augmentar les rendes dels pagesos,
posarien en marxa una xarxa de lloguer de cases.

M'agradaria saber si vostè està d'acord o no amb aquestes
declaracions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller
d'Agricultura.

EL  SR.  CONSELLER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, no és feina de la Conselleria
d'Agricultura opinar sobre manifestacions del conseller de
Turisme. Tant un com l'altre aportam el nostre esforç al
progrés d'una societat plural, que és urbana i rural, un esforç
adreçat a aconseguir una prosperitat ben repartida, justa i
sostenible. En aquest sentit, en el de procurar una
possibilitat de renda complementària als pagesos, és en el
qual la Conselleria d'Agricultura té previst i prepara una
reforma de la reglamentació d'agroturisme per tal d'acostar-
la al que és en el continent, a Catalunya, sense anar més
lluny, un ingrés complementari per als pagesos i no la
substitució de la feina del camp per feina de serveis.

Li reiter quin és el principi: l'agroturisme és agrari, el
turisme rural és turístic. El lloguer de cases pot ser
immobiliari i no està condicionat ni per l'agricultura ni pel
turisme. Li aconsell calma, tendrem ocasió de debatre
aquestes qüestions, però serà en tenir paper, en el pròxim
període de sessions, quan li podrem presentar exactament
els plans de la Conselleria en temes d'agroturisme.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, miri, el nostre diputat José Maria
González Ortea demanà en comissió, dia 28 d'octubre, al
conseller una pregunta relativa a la xarxa de cases rústiques
de lloguer, i el conseller, vostè em diu que vostè no té
perquè..., no sé com ho ha dit, "no és feina del conseller
d'Agricultura contestar el que contesti el conseller de
Turisme", o alguna cosa així, és obligació d'aquest govern
anar coordinat i és obligació d'aquest govern ensenyar a la
societat els papers que avui surten, que encara no
coneixíem, i tot el que vostès volen fer i, sobretot, si pensen
el mateix, perquè estan dins el mateix govern, i la resposta,
la resposta del conseller de Turisme va ser que no estaven
disposats a donar suport a aquest tipus d'oferta de lloguer de
cases turístiques, d'una xarxa de cases. Aquesta va ser la
resposta del conseller de Turisme dia 28 d'octubre del 1999
a la comissió del matí.

Vostè em dirà el que em vulgui dir, però el que és
evident és que un tira per un vent i l'altre tira per l'altre.
Vostè ara em diu que reformarà la Llei d'agroturisme; tot el
que vulgui, però jo el que vull saber és si el que diu el
conseller d'Agricultura en el diari dia 24 d'agost, quan diu
"Agricultura crearà una xarxa de lloguer de cases per frenar
la venda de finques i per augmentar la renda dels pagesos",
que fa aquesta pregunta el diputat José Maria González
Ortea al conseller de Turisme i li diu que no, què farà
vostè?, perquè el que fan de moment des d'Agricultura és
vendre fum, donar expectatives als pagesos que després no
es poden complir, i jo el que li deman, Sr. Conseller, és que
si no sap què ha de fer no torni a dir res fins que no estigui
segur que els seus companys de govern li donaran suport.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
respondre.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Bé, la pregunta del Sr. González Ortea anava referida a una
visita d'una associació al conseller de Turisme recentment, fa
unes setmanes, no anava referida, en absolut, a les
manifestacions que es puguin fer des de la Conselleria
d'Agricultura, i li assegur que la coordinació entre el conseller de
Turisme i el conseller d'Agricultura en aquest aspecte és del cent
per cent. No sé si passa el mateix en el seu grup. 

Moltes gràcies, Sr.  President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Amb aquesta intervenció completam el torn de preguntes, per
avui.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 3005/99, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a dissolució de l'agència de
desenvolupament rural.

I passam al segon punt de l'ordre del dia, que és la
Interpel•lació 3005 presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la dissolució de l'agència de desenvolupament rural.
Per defensar la Interpel•lació té la paraula el diputat Sr. Font
durant deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
Sr. Conseller d'Agricultura, a vostè li ha tocat viure el final del
programa operatiu 5B, Sr. Conseller, un programa operatiu que
crec que haurà deixat molts de beneficis als ciutadans de
Formentera, d'Eivissa, de Mallorca i de Menorca, a Mallorca no
a tots els municipis però a molts d'ells, durant aquest període
d'aquests cinc anys darrers. Vostè sap que aquell programa
operatiu presentat l'any 94 va dur després la creació d'un
consorci, que es va posar a aquest consorci també un nom,
Agència de desenvolupament rural. 

El Pla 5B, efectivament, acaba dia 31 de desembre del 99 en
allò que fa referència a comprometre més despesa, però el Pla 5B
no acaba dia 31 de desembre de l'any 99 en allò que fa referència
a justificació de tota aquesta despesa que s'haurà fent durant
aquests darrers anys. I vostè i el Govern varen rebre aquest pla
operatiu, i en rebran un altre, de pla operatiu. Aquest pla, que
també arribarà, també tendrà unes línies per al desenvolupament
rural, les tendrà segur per poder fer coses dins el món rural de
cara a la seva, jo diria, ja més que la feina que s'ha fet aquests
darrers cinc anys, d'anar consolidant segons quins projectes que
s'han posat en marxa. 

Però vostè, Sr. Conseller, i per això aquesta
interpel•lació, dia 29 de setembre d'enguany, va convocar
junta rectora del Consorci, i em pens que era en el punt
número cinc, em pens no, segur, és el punt número cinc,
vostè proposava dissoldre l'Agència de desenvolupament
rural; proposava això aquell dia, no sé què pensa avui i
esper que canviï d'opinió al llarg d'aquest debat. L'Agència
que, durant els darrers cinc anys, ha fet moltíssima feina i,
sobretot, ha donat una cosa molt important,  que és bon
servei a aquella gent que té dificultat de tramitar papers; el
que ha fet l'Agència ha estat acostar-se als ciutadans
d'aquestes illes per mirar de tramitar de forma ràpida i d'una
forma que els preparin els papers i no hagin d'anar a
gestories i hagin de perdre temps; això ha aconseguit
l'Agència, poder estar devora el ciutadà. Les persones que
feien feina a l'Agència s'han desplaçat a cada municipi,
s'han instal•lat als ajuntaments, a través dels regidors o les
regidores d'agricultura han pogut acostar a aquestes
persones que venien de Ciutat quines eren les peticions que
volien les persones de cada municipi. 

Hem aconseguit, o havíem aconseguit que amb sols 25
milions de pessetes de cost de l'Agència, de tot el personal,
fer el que mai no s'havia aconseguit en aquesta terra, i jo
crec que en aquest parlament i en els consells i per tot se
n'ha de començar no tan sols a parlar, sinó a fer les coses
com toca; tothom s'omple la boca aquí, en el consell,
d'apropar l'Administració als ciutadans. Això és una
enganyifa si realment no s'apropa el polític o el funcionari
que realment du les coses, i l'Agència de desenvolupament
rural havia aconseguit no tan sols apropar-se, sinó tocar i ser
capaç de tramitar directament i que el ciutadà no tengués
unes despeses de gestories, a les persones que tenien
necessitat perquè a través de qualque línia del pla operatiu
tenir les subvencions o bé per a modernització de
maquinària, o bé per a millora de les seves estructures
agràries. 

I s'ha de dir, i les xifres són les que canten, que durant
els primers anys de la posada en marxa de l'Agència
lògicament no va funcionar tan bé com ha funcionar els dos
darrers anys. L'any 96, que va ser el primer any que
realment l'Agència va començar a tramitar les ajudes, l'any
96 sols es feren 296 sol•licituds, 296. L'any 97 ja se'n feren
355, de sol•licitud. L'any 98 ja passaren a 450 sol•licituds,
per arribar l'any 99 que arribaren a fer 679 sol•licituds, més,
803, però 679 que a finals de març estaven resoltes donant
la subvenció corresponent, que aquest any 99 eren 548 de
Mallorca, 33 de Menorca, 96 d'Eivissa i Formentera i 2
d'altres. 

Allò important, també, d'aquest tema, és què ha mogut
econòmicament això, què ha invertit la gent que està dins el
món rural per millorar les seves explotacions. Idò aquesta
inversió feta per homes i dones d'aquesta terra per millorar
el seu entorn rural o les seves explotacions agràries, ha
superat els 10.000 milions de pessetes, 10.000 milions de
pessetes. L'Agència ha fet moure negoci per més de 10.000
milions de pessetes, i les subvencions concedides han estat
de més de 1.558 milions de pessetes.
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Dit tot això, jo crec que queda clar que un instrument que
tenia la Conselleria, un instrument que estava a l'abast de tothom
que estava dins el Pla 5B o que formava part del consorci, vostè
va dir dia 29 de setembre que ho vol dissoldre. Jo esper que vostè
rectifiqui. Jo esper que vostè canviï d'opinió, no per fer-lo
canviar jo, sinó perquè la gent està preocupada; era un servei que
funcionava. Jo sé que vostè va esgrimir que creava la Direcció
General de Desenvolupament Rural; molt bé, jo no li ho critic,
això, i ho sap, però no té res a veure el consorci, l'agilitat del
consorci, o si vostè el vol canviar per un institut, m'és igual, no
té res a veure aquesta agilitat amb l'agilitat que té una direcció
general, perquè la Direcció General no es trasllada, no es
traslladarà. Vostè vendrà, anirà a conèixer el problema, segur, jo
en el meu cas em costa, la preocupació pels problemes, però
l'agilitat del consorci no la tendrà mai la Direcció General.

Vostè, dia 29 crec que la seva intenció era que la junta rectora
ja acordàs la dissolució. Bé, ha de menester el vot de la meitat
més un per dissoldre, per proposar, per proposar, que en tot cas
la dissolució, que a mi m'agradaria, si vostè vol continuar amb la
dissolució, que m'expliqui com ho farà, que en tot cas, aquesta
dissolució, vostè sap que la marca l'article 7 dels estatuts; en tot
cas la junta rectora l'únic que podrà fer és proposar aquesta
dissolució, ha de menester la meitat més un dels membres de la
junta rectora però el que és en si dissoldre el consorci li marca
molt clar l'article 7. Diu que el pot dissoldre per tres qüestions:
Una, per acord unànime de tots els seus membres, dels seus 47
membres, 44 ajuntaments de les Illes Balears més els tres
consells insulars, cosa que crec que, en tot cas, seria la forma,
perquè quan es constituí es constituí amb tots aquests membres
i, en tot cas, hi ha d'haver acord unànime de tots els seus
membres. Segona qüestió amb la qual vostè pot dissoldre és per
impossibilitat legal o material de complir les seves finalitat; les
compleix; vostè té aquí moltíssima documentació, jo la tenc a
través del Sr. Cristòfol Perelló, que va assistir a aquesta reunió
de dia 29, moltíssima documentació que demostra que ha complit
i que compleix la seva finalitat, l'Agència de desenvolupament
rural. I com a tercera qüestió que pot dissoldre és per
transformació de l'Agència de desenvolupament rural en una
altra entitat previ acord dels seus membres, també. Jo crec que
aquí no val contestar que sigui una direcció general, per
transformació de l'Agència, perquè en tot cas vostè la podria
transformar en un institut, com li he dit abans, o en el que sigui.

Jo el que li deman, Sr. Mayol, és que a part del que va dir dia
29 de setembre faci una reflexió, i si tenim un instrument com és
el consorci, que arriba als ciutadans, que en treuen profit els
ciutadans, no el llevi, i més encara, no faci de caparrut. Vostè
està a punt de rebre un nou pla operatiu que durà línies, com li he
dit ja abans, per a desenvolupament rural. Adapti l'Agència, li
canviï, si vol, alguna cosa; si la vol fer més al seu estil, faci-l'hi,
però no llevi d'estil que volen els ciutadans d'aquesta terra, que
és l'estil de poder fer les coses directament, que és el que ha
aconseguit el consorci. 

Esperi a dissoldre dia 31 de desembre de l'any 2001, quan
hagi resolt totes les liquidacions de les despeses que pot
comprometre fins a 31 de desembre d'enguany, adapti
l'Agència al nou pla, i farà que els ciutadans, els ciutadans
d'aquesta terra, a una cosa que crec que s'havia fet bé -en
vàrem fer de malament, sense cap dubte, però, aquesta,
l'havíem feta bé, estava donant resultats; no, l'havíem feta
no, la fa bé- vostè adapti el nou pla a aquest tema i ja
veurem, si no funcionàs més endavant, que les sol•licituds
passassin de 803 a 150 o passàssim a 200, vostè em podria
dir: Sr. Diputat, això no funciona, la gent no té interès, tot
el que vulgui, però el que està demostrat és que una feina
feta per una agència la principal funció de la qual era, apart
d'altres, que si de cas els altres cinc minuts en podré parlar,
era, la seva principal funció, apropar al ciutadà la
possibilitat de demanar ajudes d'Europa. Això, a vegades ho
contes a qualcú i diu: "Uh!, què és de complicat això
d'Europa, tothom diu que hi ha doblers però jo en veig cap".
En aquest cas era veritat, era real, més de 10.000 milions de
pessetes d'inversió amb unes subvencions de més de 1.558
milions.

Sr. Conseller, ens conti aquí als diputats, crec que també
és important que els ho conti a tots els que formen el pacte,
perquè no sé si això estava firmat o no, la dissolució, cada
dia veim coses noves, ens conti què farà amb l'Agència i,
sobretot, si la vol dissoldre, ens conti de quina forma ho
farà, perquè nosaltres volem que ho faci conforme a l'article
7 dels estatuts dels consorci. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Conseller d'Agricultura té la
paraula.

EL  SR.  CONSELLER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, el que més m'ha agradat del
seu discurs, Sr. Font, ha estat el reconeixement explícit que
varen fer coses malament. M'ha agradat. Jo, si és el cas,
també li reconeixeré, però no és en aquest moment el cas, i
li assegur que la decisió de dissoldre l'Agència no és per
caparrudesa, sinó per lògica i per coherència amb els
principis d'aquest govern, que inclouen, entre ells, el de la
transparència.

En aquest sentit, a la reunió de la junta, anunciàrem
aquesta dissolució. L'anunciàrem, no l'acordàrem, sabíem
perfectament que no era el cas, però no volem que ningú es
vegi sorprès per una decisió que està presa. El Govern de les
Illes Balears té inclosa en el seu acord programàtic, que
vostè pot consultar, com sap, a Internet o de qualsevol altra
forma, la reducció d'empreses i entitats públiques en favor
de l'Administració de la Comunitat Autònoma. En el cas de
l'Agència de desenvolupament rural, en els estatuts diu que
l'objecte del consorci és gestionar i promoure el
desenvolupament d'activitats dinamitzadores de l'activitat
econòmica en el medi rural i, més concretament, en els
termes municipals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que es contemplen a la decisió de la Comissió de 26
de gener del 94, per la qual s'estableixen, per al període
1994-1999, les zones cobertes per l'Objectiu 5B. De manera
que, lògicament, l'any 1999 acaba, per lògica, el mandat que
dóna l'Objectiu a l'Agència de desenvolupament rural. El
consorci de dissoldrà per impossibilitat legal o material de
complir els seus fins. Si els seus fins estan lligats a un
programa que acaba el 99, lògicament l'Agència ha de
desaparèixer.
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Vostè em demana que la mantengui de cara a un nou
programa operatiu. Nosaltres consideram que no només la
Direcció General de Desenvolupament Rural, sinó també les
agències comarcals de la Conselleria tenen estructura més que
suficient per complir aquesta finalitat. Miri, un dels principis del
Govern ha de ser la transparència i rigor en l'ús dels fons públics.
L'Administració pública com a tal és el mecanisme ideat per
efectuar les tasques d'inversions públiques i d'aplicar el
pressupost i donar les subvencions; per això compta amb
funcionaris que desenvolupen la seva feina d'acord amb els
principis de capacitat i d'independència, baix les directrius del
Govern, sotmès al control del Parlament. El preu que s'ha de
pagar pel rigor de la despesa pública li pot semblar elevat. Les
lleis poden resultar a vegades anquilosades, no hi ha agilitat, el
control parlamentari pot esdevenir feixuc, però és el preu que
hem de pagar per evitar la possibilitat de fraus i d'abusos. En
alguns casos, així i tot, són necessàries empreses públiques, quan
la finalitat d'aquests ens no és la pura administració de
subvencions o d'inversions si no tenen la finalitat d'entrar en el
mercat, i hi ha casos, també, en què són justificats els consorcis,
quan hi ha diversos ens públics, ajuntaments, consells insulars,
Govern, que tenen una finalitat comuna i que aporten mitjans
propis per a aquesta finalitat.

Però ens trobam amb un consorci que, de consorci, en té el
nom, perquè el 100% del pressupost del consorci és el pressupost
que hi aplica el Govern de la comunitat autònoma a través dels
seus pressuposts. Per tant, de qualque manera s'ha abusat de la
fórmula per crear un mecanisme que, com vostè ha recordat, no
té cap finalitat que no sigui administrativa. La finalitat de
concedir subvencions és una finalitat pròpia de l'Administració,
i en aquest sentit volem que sigui la pròpia conselleria, amb la
seva direcció general i amb les seves agències comarcals que, no
en dubti, d'això, s'acostarà al ciutadà i complirà els fins, els quals
fins d'aquí a uns mesos encara no tendrem definits, perquè els
programes europeus encara s'estan elaborant.

Jo em deman si la fundació d'empreses i de consorcis que va
desenvolupar el Govern del Partit Popular en anys anteriors no
tenia també altres finalitats, la finalitat de col•locar gent, de
solucionar compromisos, de situar exalts càrrecs o regidors en
llocs perquè, als interins, ja no hi cabien, els havien de posar a
altres bandes.

Per tant, els requisits per a un consorci o per a una empresa
pública podien resultar més laxos, entre altres coses perquè el
control parlamentari era més dificultós.

Nosaltres podíem haver fet el mateix, podíem impulsar
l'agència posant-hi gent de confiança i eludir així controls
parlamentaris o rigideses legals, però no, nosaltres volem
assumir aquesta feina a través d'una direcció general que està
sotmesa directament al control del Parlament.

Crec que la situació és bastant curiosa. Em demana que
actuem en una línia en què donem menys paper a l'oposició, és
a dir, mantenguin el consorci, sobre el qual nosaltres més
difícilment podrem tenir el control parlamentari que pertoca, o
és que per ventura vostès defensen les persones que hi
col•locaren a dit, perquè quedin consolidades en aquesta feina?,
vostès volen que aquells que hi entraven a dit surtin per oposició,
això, Sr. Font, no se sosté.

El famós consorci, com vostè deia, ha tengut la finalitat més
important en tramitar expedients d'ajudes, una feina estrictament
administrativa que s'ha de sotmetre a totes les garanties que dóna
l'Administració pública.

Per altra banda, li insistesc que el 100% dels mitjans de
treball del consorci els aportava el Govern de la comunitat
autònoma. Insistesc que creim que les delegacions
comarcals han de jugar aquest paper, estan pròximes als
ciutadans i amb els mitjans de treball que els podrem
proporcionar a través de la pròxima llei de pressuposts és
evident que podrem millorar moltíssim aquesta eficàcia.

Per altra banda, en els temes que afecten els
ajuntaments, vostè sap que s'ha instituït una conferència de
residus d'agricultura, que s'ha reunit ja i que es continuarà
reunit cada sis mesos, com va acordar, amb independència
d'altres mecanismes de col•laboració que es puguin crear a
través de la Federació d'entitats locals o aquells que
convenguin més en cada cas, però creim innecessari
mantenir una estructura que seria paral•lela i completament
innecessària, atesa la creació de la direcció general.

Jo no entenc que rebutgin aquesta línia, que no creguin
en l'Administració pública, que queda sota el control
parlamentari, i que prefereixin un sistema poc transparent,
irregular, en un sentit estricte, en comptes del funcionament
d'una direcció general, la qual, segurament, en un futur, que
esper que sigui molt llunyà, tornarà a gestionar la dreta.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups parlamentaris que hi
vulguin intervenir? Té la paraula el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Crec que a l'exposició que ha fet el Sr. Conseller
d'Agricultura per justificar la dissolució de l'agència 5B,
l'Agència del Desenvolupament Rural, poques paraules s'hi
poden afegir.

Ja va anunciar en la seva primera compareixença que
l'objectiu principal de la nova conselleria del nou Govern
seria la transparència, i la primera passa que ha fet ha estat
la dissolució o la proposta de dissolució d'aquesta Agència
de Desenvolupament Rural, ja que durant tots aquests anys
s'ha demostrat que, efectivament, no servia per gaire cosa
més que per tramitar unes ajudes que perfectament
s'haguessin pogut tramitar des d'una taula de despatx de la
Conselleria d'Agricultura, però sí que, en canvi, ha servit
per mantenir unes estructures, per cobrar dietes, i he sentit
en qualque moment que fins i tot algú ha dit que havia estat
una presa de pèl.

El Sr. Font mateix ha reconegut perfectament que
aquesta agència, o sigui, l'objectiu, el Consorci 5B, ja acaba
el 99, per tant, això ja ho justifica per si mateix i, a més,
quan a l'article setè de l'apartat b) es diu que el consorci es
dissoldrà per impossibilitat legal o material de complir els
seus fins. Si aquests objectius canvien, ja no hi ha fins, per
tant, no hi ha possibilitat de continuar amb aquesta
estructura fictícia, perquè perfectament es poden organitzar
aquestes ajudes des d'unes altres estructures.
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Creim que les agències comarcals no han tengut fins ara el
suport i l'operativitat que havien de tenir quan foren creades, han
viscut a pa i aigua, i aquesta ocasió és magnífica per donar-los el
protagonisme que haurien de tenir des de sempre. Per tant,
aquestes agències supliran perfectament la funció que feia el
Consorci 5B, i la creació de la Direcció General
d'Infraestructures Agràries crec que serà el marc idoni per poder
desenvolupar aquests programes nous que començaran a partir
del 2000 fins al 2006.

Crec que mantenir aquesta agència seria una despesa
absolutament improductiva, i com ha dit el Sr. Conseller, el que
vol aquest Govern és optimitzar tots els recursos i, sobretot,
donar transparència a la seva gestió.

Per tant, creim que està absolutament justificada aquesta
dissolució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Portaveu. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la seva portaveu.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

És bo que el Grup Parlamentari Popular, Sr. Font, portaveu,
doni importància a apropar l'Administració als ciutadans. És
important que reconeixin la importància de la tramitació, de
facilitar a les ciutadanes i als ciutadans la tramitació d'aquestes
ajudes, perquè això clarament ho ha expressat aquest Govern, i
bàsicament hem de fer referència a la primera compareixença del
conseller d'Agricultura, el passat 29 de setembre, compareixença
a petició pròpia per explicar la política a dur a terme a partir
d'aquesta legislatura.

Reestructurar la conselleria donant prioritat sobretot a aquest
paper d'assessor als pagesos, se'ls va donar importància, i també
potenciar les oficines comarcals.

Les oficines comarcals ben acostades, com vostè deia, Sr.
Font, ben acostades als ciutadans, per tant, potenciar aquestes
oficines comarcals, ben a prop dels ciutadans.

És important, i s'hi ha fet menció també, la participació dels
municipis i aquestes reunions periòdiques que ha esmentat el
conseller d'Agricultura, el Sr. Mayol.

I allò que també és important i va clarament en la política
d'aquest Govern és la política participativa, la política de diàleg,
i, per tant, aquestes reunions també periòdiques amb les
organitzacions professionals.

Per això, Sr. Font, Sr. Portaveu del grup Parlamentari
Popular, no és necessari mantenir aquesta Agència de
Desenvolupament Rural.

Ja li ho deia el conseller, ja li ho ha dit la Sra. Vadell, qui
m'ha precedit en aquesta intervenció, que l'objecte clar de
l'Agència de Desenvolupament del Consorci 5B, de
desenvolupament de la zona rural 5 B, és gestionar i promoure
aquelles activitats dinamitzadores del medi rural en els municipis
coberts per aquesta zona 5B en el període 94-99.

Per tant, dins la lògica que li han esmentat, es produeixen tota
una sèrie de canvis, que els mateixos estatuts, a l'article 7,
d'aquesta agència esmenten, que fan necessari aquest
manteniment.

I jo voldria insistir, en primer lloc, en el mateix programa
operatiu de la zona 5B, que no tan sols s'acaba l'any 99, el
31 de desembre del 99, i s'inicia una nova temporalització
del programa 2000-2006, sinó que, a més, es modifica la
zona a què fa referència. Hem de recordar que les actuals
zones 5B i la zona que englobava, en línies generals, el Pla
de Mallorca i la Serra de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera i l'Objectiu 2, que agafava el Raiguer, queden
ara dins el que és el nou Objectiu 2, que s'haurà d'aprovar
aviat.

Per tant, això està finançat pels fons Feder i gestionats
per la Conselleria d'Economia, per la Direcció General
d'Economia.

En segon lloc, he de fer menció d'aquest fons del Feoga.
El mateix Reglament 1257, de 1999, aprovat pel consell de
17 de maig del 99, o el mateix Reglament 1750, aprovat per
la comissió de 23 de juliol del 99, determinen clarament que
s'ha d'elaborar aquest programa regional amb aplicació
d'aquests fons Feoga. Per tant, això serà al marge, encara
que puguin ser complementaris a aquest Objectiu 2 que
aviat s'aprovarà.

Això, evidentment, es durà a terme directament, i així ho
pot fer la Direcció General d'Infraestructures o, aviat, de
Desenvolupament Rural, que assumiria tant l'elaboració
d'aquest programa operatiu com el seguiment.

No ens oblidam tampoc, no volem oblidar-nos-en, d'un
altre fons important que participava en aquesta zona 5B,
hem parlat del Feder, del Feoga, i també del Fons Social
Europeu, no ens n'oblidam, i aquest s'emmarcarà clarament
dins el que és tota l'àrea de formació que duu a terme la
Direcció General de Formació.

Per tant, Sr. Font, Sr. Portaveu del PP, sí que facilitam
als pagesos informació, sí a ajudar en la tramitació
d'aquestes ajudes, sí a col•laborar amb els regidors, amb els
ajuntaments, per tenir formació i facilitar als ciutadans i
ciutadanes aquests ajuts europeus que tan necessaris són per
als pagesos, sí que és important aquest diàleg permanent
amb els professionals agraris, però sí que és ben ver que per
a això no fa falta l'agència d'aquest consorci per al
desenvolupament de la zona 5B, perquè, com dic, totes les
condicions ha canviat temporalment i també per a la
mateixa zona afectada, per als municipis afectats.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Font, vol intervenir?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President.

Mirin, jo sé que l'agricultura desperta poques passions a
la gent, l'empram més tots per als discursos que, realment,
a l'hora d'arremangar-nos i fer feina.

M'he sentit decebut, i això, Sr. President, que és la
primera vegada que parl des d'aquesta tribuna, decebut, trist
estic en aquest moment, ha paregut que parlàvem d'un fill de
l'amo Pau voltau, que son pare tenia una mula blanca,
perquè, de mules blanques, no n'hi ha.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 13 / 30 de novembre del 1999 489

El desconeixement és total. Diria més, aquest Parlament viu
d'esquenes a la realitat de la gent del camp. Ni idea. Fa
empegueir això.

Sr. Mayol, engegui els qui fan feina allà i n'hi posi altres. No
li parl d'això, jo, no se'n vagi per aquí quan parlam per aquí. Li
estic parlant de la feinada d'apropament del Govern a la gent que
necessita tenir, realment, algú que li tramiti els papers amb vista
a Europa.

Han fet empegueir aqueixes intervencions que hi ha hagut
fins ara. Desconeixen la realitat del 5B. No saben què han
tramitat les dones i homes d'aquesta terra. Estan massa temps a
Palma.

Vull dur a aquest Parlament la veu dels qui estam als
ajuntaments, de la realitat, amb equivocacions, és clar, Sr.
Mayol, que n'hem tengudes abans al nostre Govern, és clar que
sí, però aquesta no, aquesta no, aquests més de 1.700 expedients
aprovats afecten més de 1.700 famílies.

I canvia el personal, no em parli, a mi, d'"enxufats". Jo venc
de sa Pobla, venc d'allà baix. Hi canviï el personal. No em vagi
per aquí. Vagi al tema que aquesta gent sí que aconsegueix que
els pagesos tramitin els papers i no hagin de perdre temps ni per
la conselleria ni per cap gestoria. Li parl d'això, jo, Sr. Conseller,
no li parl de res més, no li cont cap història. Per favor.

I després vostè em ve amb la direcció general. Per l'amor de
Déu!, una directora general sabrà més que tots els membres d'una
junta rectora, que el que defensen són els interessos dels seus
municipis? , en sabrà més?, qui s'equivocarà mes, un tot sol o si
són més que miren d'opinar?

No em vengui amb aquests arguments. Digui'm que la vol
llevar. No em conti històries rares, i jo l'hauré de respectar, i jo
l'hauré d'ajudar, perquè vagi bé, però no em conti històries, per
l'amor de Déu. Fa empegueir això.

I no em digui que l'agència no feia res més. L'agència ha
elaborat informes de seguiment econòmic de tots els projectes,
actuacions i programes i accions cofinançades pel 5B, ha
promogut temes d'agroturisme, de turisme rural, promoció a fires
i mercats, promoció de productes artesans i alimentaris a les Illes
Balears, promoció de la nostra cuina, de revistes especialitzades,
campanyes de difusió i degustació, suport a la formació
professional agrària, cursos de poda i empelts, participació en
organitzacions de congressos de races autòctones i de medi
ambient, realització de projectes dels bancs de terres, el famós
banc de terres seu, que no compràvem, llogàvem, Sr. Conseller,
i no es preocupi, ja ho veurà, redacció del projecte de producció
agropecuària, divulgació del medi rural amb edició de quaderns
didàctics dins el món escolar. Que no ha fet res més que tramitar
papers?

Li vull dir una cosa, el que vol l'administrat no són aquests
grans discursos que nosaltres fem aquí, no ens aproparem al
ciutadà, lluitarem pel ciutadà, això és comèdia que, després de 20
anys de Parlament, s'ha d'haver acabat, aquí el que hem de fer, de
bon de veres, és fer coses per acostar als ciutadans, i l'agència,
l'agència, Sr. President, estava devora els ciutadans.

I jo li deman que la canviïn, que la canviïn, si la volen
canviar, que en canviïn el nom, que en canviïn les persones,
però no la dissolguin, la transformin, facin que aquesta
agència pugui complir la funció que complia, que era que
l'amo Biel betcama, Sebastià perecul, Miquel del foc anaven
allà i deien: Jo vull canviar el meu tractor, com ho he de fer.
L'amo Sebastià perecul té prop de 70 anys i encara vol donar
branca dins la terra, no vol vendre la terra, ni la vol llogar a
ningú, i compra un tractor, i diu: com ho he de fer, perquè
jo no sé escriure. I aquella gent li tramitava les coses.
Igualment ha passat al Raiguer amb l'Objectiu 2. Això és
una bona cosa, en canviïn el nom, en canviïn les persones,
per favor, però no llevin l'agència o com en vulguin dir; no
serà bo que vagin al director. Vostè diu que potenciarà les
agències comarcals, molt bé, molt bé, a la millor n'hauríem
d'haver fet més. A i em trobarà en la veritat, i m'equivoc, jo,
som dels qui m'equivoc, jo, i que m'he equivocat, i no estic
empegueït de reconèixer-ho, que és la diferència.

El que m'agradaria de vostè és que rectificàs, en canviïn
el nom, en llevin les persones, en llevin les persones, llevin-
les-en, hi posi d'altres, però, per favor, del que vostè s'ha de
preocupar, Sr. Conseller, perquè ara li toca, a vostè, no ens
toca, a nosaltres, ocupar-se de dues coses: una, que arribi als
ciutadans allò que faci nou, i l'altra, que si dissol l'agència,
ho faci per acord de tots els municipis, com diu l'article 7.
Faci-ho com quan es va constituir, quan tots els
representants dels ajuntaments varen dir que sí; toca ser
l'acord per unanimitat. Si ho fa d'una altra manera, nosaltres
hi haurem d'estar damunt.

I no m'agradaria aquesta darrera part que li he dit,
m'agradaria la primera, que en canviï el nom, que en canviï
les persones, però l'apropi als ciutadans.

Sr. Mayol, sempre li ho he dit, a mi em tendrà per
ajudar-lo, però aquesta vegada és vostè qui no m'ha d'ajudar,
a mi, ha d'ajudar tots els pagesos d'aquestes illes. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller
d'Agricultura per intervenir i tancar el debat.

EL  SR.  CONSE L LER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President.

A mi em preocupen tres coses, apart de les que vostè ha
dit, també em preocupa el seu to i em preocupa que no hi
sigui la consellera de Sanitat, que a la millor el podria
ajudar i proporcionar-li qualque cosa per estar més tranquil
en les seves intervencions.

Bé, ara ja més seriosament, jo em permetré esmenar una
miqueta la intervenció de la meva companya, la diputada
Sra. Vadell, per explicar-li que la primera passa en aquesta
línia, a la qual s'ha compromès el pacte de govern, va ser la
dissolució de Seamasa, una empresa que existia dins la
conselleria i que feia anys que tenia una inactivitat absoluta.

També la vull esmenar quan m'ha parlat de les taules de
despatx. Efectivament, hi ha molta feina, i la feina de
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tramitació d'expedients, de fiscalització, etc., s'ha de fer i es fa
des de taules de despatx, però n'hi ha altres, i amb això crec que
estam tots d'acord, que s'han de fer a peu d'obra, i, per tant, no
puc entendre aquest obstinació que mantenguem un piset a
Campos enlloc de potenciar les agències comarcals, perquè,
segurament, al pagès de sa Pobla, al pagès de Pollença o al pagès
d'Alcúdia, anar a Campos li suposa més dificultats que poder
anar a agències comarcals, que estaran més pròximes i més ben
dotades, que tendran una bona connexió informàtica amb la
conselleria i on, per tant, li podran resoldre tots els problemes, no
només els del 5B, Sr. Font, també hi ha l'oví, també hi ha els
herbacis, també hi ha moltes altres línies d'ajuda en les quals
aquesta agencia no intervenia. Volem que les agències
intervenguin en totes les línies, no només en una, volem que
estiguin repartides per tota la geografia, no només a Campos.
Volem, en definitiva, que funcionin molt millor que com han
funcionat fins ara.

I això passa per tornar als funcionaris i a l'Administració
pública la dignitat de la seva feina dins les seves funcions,
confiant en ells, perquè s'hi pot confiar, i vostè ho sap, vostè sap
que hi ha molta gent, apart de l'agència, que pot dur aquest tema
endavant, i, sobretot, nosaltres no veim el motiu, no entenem per
què aquesta defensa d'una determinada oficina que gestionava
una determinada línia d'ajudes i no potenciar una solució molt
més global que beneficiï de ben de veres tots els problemes que
puguin tenir els agricultors i els ramaders de les Illes Balears.

Amb el discurs que vostè m'ha fet, el que jo hauria de fer, si
li volgués fer cas, és dissoldre la conselleria i mantenir només
l'agència, perquè pareix que l'agència és la solució per a tots els
problemes dels agricultors de les Illes.

I per acabar, una demostració més, el famós banc de terres. El
famós banc de terres de l'agència, tal com es va plantejar, no va
moure ni una quarterada, no va ajudar ni un sol productor ni un
sol propietari.

No és aquesta la nostra línia, Sr. Font. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3080/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una
comissió no permanent per tal d'elaborar un estudi dels
maltractaments i la violència contra les dones.

Exhaurit aquest punt de l'ordre del dia, passam al punt tercer,
Proposició no de llei 3080, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la creació d'una comissió no permanent per tal
d'elaborar un estudi del maltractament i la violència contra les
dones. Pel Grup Popular...

No hi ha cap membre del Grup Popular per defensar la
proposició no de llei?

Això no és seriós. No hi ha descans de cinc minuts. Si el Sr.
font vol intervenir, començar a intervenir o dir-nos alguna cosa...
És que el veig amb el micròfon a la mà.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Li volia demanar un descans de dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Tendrem la consideració d'esperar la Sr. Estaràs, que ja
arribava, a qui toca, pel que es veu, presentar, per part del grup,
la proposició no de llei.

Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Deman
disculpes per aquest retard a l'hora de ser en aquesta cambra per
presentar aquesta proposició.

La proposició que avui presentam és una proposició que va
ser aprovada per unanimitat, n'és pràcticament una còpia, dia 12
de maig de l'any 1998, de l'any passat, concretament era la
proposta 7171/97, en relació que es creàs una comissió, en aquell
moment era la Comissió de Drets Humans, per tal d'elaborar un
estudi sobre maltractaments i violència contra les dones i que
s'ealborassin les propostes de resolució que ajudassin a eradicar
aquesta realitat a la nostra comunitat autònoma.

Es deia en aquella comissió que era necessari dur endavant
estudis i investigacions en relació amb les causes, les incidències
i la freqüència d'aquesta problemàtica a cada una de les illes de
la nostra comunitat autònoma.

Les formes que adopta aquesta violència i les conseqüències
de la violència contra les dones han de ser objecte d'estudi i
també s'ha de millorar les estadístiques existents per poder tenir
un millor diagnòstic de la realitat aquí, a les nostres illes.

A Balears hi ha pràcticament, se'ns deia en aquella
compareixença dues denúncies diàries per maltractaments, però
tan sols es denuncia entre un 10 i un 30% dels casos reals.

La violència contra les dones es produeix sempre amb
independència de la ideologia política, del nivell cultural o del
pla socioeconòmic de l'agressor i de la víctima, l'origen de la
qual potser que estigui en la pròpia estructura de la societat
humana, històricament constituïda. La realitat és que parlam d'un
fet que es produeix des que existim, des dels orígens històrics de
la nostra societat, tant el que és la violència psíquica, com física,
emocional o sexual.

Es tracta, sense dubte, d'un problema complex i d'un
problema multidisciplinar que, per tractar-se, s'haurà de
tractar en el que és formació de professors, formació de
jutges, formació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat,
a nivell sanitari i sociosanitari, a nivell de reintegració dels
maltractaments, en el que seria la recuperació de
l'autoestima, en moltíssims i moltíssims de temes, cosa que
demostra que és un tema multidisciplinar.

Si passam un poquet revista al que és la violència
domèstica, podem entendre que la violència domèstica és
qualsevol acte d'agressió que tengui o que pugui tenir com
a resultat un dany o un sofriment físic, sexual o psicològic,
incloent-hi les amenaces, coaccions o la privació arbitrària
de llibertat, i sempre que l'autor tengui una relació de
parentiu amb la víctima.

Els seus orígens, com he dit, es localitzen en els
mateixos orígens de la nostra societat, i és important
ressaltar que aquesta violència pot ser física però també pot
ser psicològica, i normalment comença com a violència
psicològica per acabar en violència física, és a dir,
conductes de desvalorització, d'humiliació, que provoquen,
sense dubte, una falta d'autoestima en la víctima. També pot
ser sexual, imposició d'una relació sexual, contra la voluntat
de la víctima, o potser fins i tot material i econòmica, que
seria definit com una privació del manteniment o de la
propietat, per exemple, destrossar els mobles, l'habitatge, els
vehicles, etc.

S'ha d'eliminar aquesta idea que a vegades es té dins la
societat que la violència domèstica només passa en
determinades famílies. La violència domèstica es pot
produir en qualsevol família, com he dit, independentment
del seu nivell cultural, social o econòmic, i majoritàriament
són les dones i els menors els qui pateixen aquesta violència
i també, en moltes ocasions, les persones majors.

No es tracta d'un assumpte exclusivament privat, perquè
a vegades s'ha volgut dir que pertany a l'esfera privada, sinó
que es tracta d'un assumpte i d'un atemptat contra els drets
humans, contra la llibertat, contra la seguretat, contra la
dignitat i contra la integritat física i psíquica i, per tant, és
una responsabilitat de tota la societat poder posar fil a
l'agulla i intentar que no hi hagi aquests casos de violència
domèstica.

Quan es produeix un cas de violència domèstica, hi ha
una sèrie de fases per les quals passa, habitualment, la
víctima, com hem dit, habitualment són dones, menors i a
vegades persones majors. Hi ha una fase de tensió en què
comencen les demostracions dels primers episodis de
violència; a continuació hi ha una fase d'agressió, cada
vegada són més freqüents aquests moments de tensió, i
finalment hi ha una fase de conciliació, quan han estat
reiterades les violències, hi ha una fase de penediment de
l'autor després de manifestacions de violència i es van
alternant aquestes fases d'afecte amb fases de períodes de
violència. En molts casos, les víctimes, majoritàriament
dones, neguen, i sobretot passen aquestes primeres fases, o
oculten aquests actes violents, es convencen a si mateixes
que no és tan greu, es convencen a si mateixes que canviarà,
fins i tot en molts casos la víctima se sol culpabilitzar de
l'agressió. Tot això acaba amb una pèrdua molt grossa de
l'autoestima, de la seguretat, fins i tot, com he dit abans, una
constant, pràcticament en totes les víctimes, és que creuen
que es mereixien aquesta agressió.
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Per tant, és important, i crec que és un dels temes que ha de
tenir unanimitat i consens de tots els grups, posar en marxa
aquesta comissió, la qual va començar la feina la passada
legislatura. En aquell moment es feia a través de la Comissió de
Drets Humans. No tenim cap inconvenient que enlloc que es faci
a la comissió de permanent que posa la proposició no de llei, es
faci a la Comissió de Drets Humans, pensin que aquesta
proposició no de llei va ser registrada dia 28 d'octubre, quan
encara no existia la Comissió de Drets Humans, per això s'hi
parla de comissió no permanent, però que estam totalment
d'acord que sigui la Comissió de Drets Humans qui dugui aquest
tema, màxim quan hem dit que no és un assumpte privat, sinó
que es tracta d'un atemptat contra els drets humans, i així ho ha
reconegut l'Onu a tots els seus comunicats.

Res més, si els pareix bé, a les senyores i als senyors diputats,
acceptaria, si així ho creuen oportú, que aquesta comissió, que
podria començar i continuar les feines que es varen aprovar l'any
98 per aquella iniciativa parlamentària, es pogués fer a través de
la Comissió de Drets Humans. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que hi vulguin intervenir? El
Grup d'Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, bon dia. He de començar felicitant el
Grup Popular per la presentació d'aquesta proposició no de llei
davant el Parlament, i agraint-li que hagi duit aquest tema a
discussió i a solució. I aprofit també aquesta felicitació per
recordar un poc el que va ser la posició dels grups en el debat
que hi va haver el mes de maig del 98, davant una proposició
semblant que en aquells moments vàrem presentar el Grup
Socialista, el Grup Mixt, Esquerra Unida i el Grup del PSM,
quan la portaveu del Grup Popular llavors va dir: "senyores
diputades, senyors diputats, en primer lloc m'han de permetre
que em sàpiga un poc de greu o que demostri un poc el meu
malestar parlamentari perquè aquesta moció l'hagin decidit
presentar els quatre grups de l'oposició i no hagin fet cap menció,
ni tan sols dir que tenien intenció de presentar aquesta proposició
no de llei, al Grup Parlamentari Popular, crec que hagués estat
una acció de delicadesa poder dir per ventura nosaltres
haguéssim dit la feim, la signam, no la signam, però crec que
hagués estat una delicadesa parlamentària poder dir si volíem o
no signar aquesta proposició no de llei, crec, i ho puc dir
almanco a nivell personal, que en temes d'aquests sempre quan
ens hi hem volgut trobar, i per tal de millorar la situació de les
dones, crec que ens hi han trobat, i crec que hagués estat una
delicadesa parlamentària almenys proposar-nos aquesta
presentació d'aquesta proposició no de llei". Recordant aquestes
paraules, em reiter en la felicitació al Grup Parlamentari Popular,
d'haver presentat aquesta proposició no de llei en solitari, sense
haver-la compartit amb els altres grups, perquè aquestes
iniciatives les compartim tots al Parlament quan les discutim.

Una altra qüestió que recordava de fa dos anys, és quan
la portaveu del Grup Parlamentari Popular aquell dia va
aprofitar la presentació de la proposició no de llei per dir:
"No sé si ha estat encertat que, per sort o no, li hagi tocat al
Partit Socialista, però és que ara em fa molta gràcia sentir
moltes de les mesures que deia aquí la diputada que, en
teoria, li ha tocat representar, quan moltes de les teories que
vostè proposava eren a nivell d'Estat, i que jo sàpiga el
Partit Socialista ha governat durant 13 anys, i per exemple
el tema de la formació de jutges, que precisament és un dels
temes que a vegades notam, i que ells mateixos demanen, ha
fallat molt; o els temes sanitaris, quan aquesta comunitat no
té competències, crec que s'haguessin pogut fer moltes
actuacions". Jo no aprofitaré aquesta proposició no de llei
que presenta el Grup Popular per fer esment o repàs o
balanç de resultat del II Pla d'igualtat d'oportunitats de les
dones. No faré esment açò, i podria aprofitar aquesta
proposició no de llei per fer esment. No ho faré, perquè
sabem que la situació és de tanta complexitat, i que tots els
intents, temptatives que es fan pre resoldre-la sempre
queden a mig camí, i que són moltes, mesures d'inserció
laboral, sociosanitàries, d'ajuda, d'assessorament jurídic,
legals, etcètera, les que es poden posar en marxa, en
pràctica. Algunes s'hi han posat i queden a mig camí, i
sempre quedam sense poder arribar a solucionar el
problema. Ja saben vostès que enguany duim, no sé si 64 o
65 dones assassinades en el que portam d'any, i tots sabem
que abans d'acabar l'any el nombre serà superior, i a més
que ho sabem, que serà superior aquest nombre abans
d'acabar l'any, i que tots els intents, propostes, iniciatives
que es fan, sempre queden a mitjan camí. Per açò tampoc he
volgut emprar aquesta qüestió.

Únicament es va fer un acord en aquest parlament, no es
va arribar a posar en marxa aquell propòsit, per falta de
temps, també ja era a final de la legislatura passada gairebé,
i no va tenir funcionalitat aquell acord a què es va arribar
per unanimitat, i per açò trobam molt correcte que es
plantegi quan comença una nova legislatura. I si em permet,
encara que sigui, Sr. President, només a nivell formal, ja
que el grup proposant no es pot autoesmenar, sí que li
presentaria una esmena ja  redactada, que la present jo, però
que tots els grups presents en aquesta cambra, que ja hem
parlat abans per presentar-la conjuntament, que "el
Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència en el si de la Comissió de Drets Humans per tal
d'elaborar un estudi dels maltractaments i la violència contra
les dones a les Illes Balears, així com l'elaboració de
propostes de resolució, assumint així l'acord del Ple del
Parlament de les Illes Balears de dia 12 de maig del 1998".
Açò seria el text d'aquesta esmena que feim a la proposició
no de llei, i si ho consideren oportú, podríem fer camí
aquests quatre anys amb aquesta ponència d'estudi a intentar
amb el coneixement de la realitat i participació, després ja
veuríem la ponència com s'organitza i com elabora calendari
i propostes, fins a on podem arribar, i quines són les
propostes de resolució a què podem arribar, que jo crec que
tots ens hem de sentir compromesos a arribar-hi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Grup PSM-Entesa Nacionalista
té la paraula.
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Seguint en la mateixa línia i tònica que ha marcat qui
m'ha precedit en aquesta tribuna, representant el Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, davant aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular,
voldríem fer algunes observacions, que consideram que són les
més adients en aquest moment. En primer lloc, se'ns proposa
crear una comissió d'estudi, i voldríem fer una reflexió respecte
quan es demana una comissió d'estudi, que normalment això deu
ser considerat acceptable quan es considera, quan es veu, quan
es percep que no es fa res respecte de l'assumpte que s'està
tractant. Si és en aquest sentit, nosaltres voldríem creure que una
comissió d'estudi respecte d'un assumpte tan important com són
els maltractaments i la violència contra les dones, en cap moment
ha de representar que el Govern de les Illes Balears dins aquest
camp estigui inactiu, més tost creim que està realitzant aquelles
activitats que consideram que són oportunes per fer front a un
problema tan greu com aquest.

En segon lloc, quan se'ns demana una comissió no permanent,
voldríem també fer veure la contradicció que representa demanar
una comissió no permanent per a un assumpte tan permanent
com és la violència que s'està exercint contra les dones a les Illes
Balears, i arreu arreu del món, podem dir.

En tercer lloc, un estudi sobre maltractaments i violència
contra les dones és una cosa bona en principi, però també hem de
reconèixer que no és la solució a aquesta problemàtica tan greu.

En quart lloc, que com a parlamentaris el que realment ens
interessa és contribuir eficaçment que aquests maltractaments i
aquesta violència desapareguin, més que a omplir paperassa de
paraules, d'escrits, de documents, de reflexions fins i tot, sinó
contribuir eficaçment que aquest problema vagi desapareixent
del nostre entorn. Jo em voldria sumar a l'observació que ha fet
el representant d'Esquerra Unida quan feia al•lusió a la manca de
delicadesa parlamentària, que per tres vegades la representant del
Partit Popular a la sessió de 12 de maig va al•ludir. Si llavors era
manca de delicadesa parlamentària no haver consultat un grup,
consideram que continua sent manca de delicadesa
parlamentària, si és que ho era llavors, el fet que el Partit Popular
també ho hagi volgut presentar tot sol, fins i tot gairebé
literalment la mateixa proposta que s'havia proposat dia 12 de
maig.

També voldria fer notar el que es deia des del Partit Popular
respecte d'aquesta proposició que havien fet els grups Socialista,
Nacionalista, Esquerra Unida, i Mixt, i deia que "creim que és
important que aquest parlament debati aquest tema, però en lloc
de fer-ho, i tal com proposen tots els grups parlamentaris, la
proposta que nosaltres faríem" -deia el representant del Partit
Popular- "seria que en lloc de ser a través d'una creació d'una
comissió no permanent sigui la Comissió de Drets Humans la
que estudiï i analitzi les propostes d'actuació per tal d'eradicar
aquesta problemàtica a la nostra societat". I no feim res més que
recollir allò que es deia des del Partit Popular perquè aquest
parlament continuï en la mateixa línia traçada dia 12 de maig, i
per això nosaltres també proposam, ens sumam a la proposta que
ha fet el meu predecessor amb l'esmena, que s'elabori una
ponència en el si de la Comissió de Drets Humans per tractar
aquesta problemàtica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu del PSM-Entesa Nacionalista. Té
la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades, el Grup Parlamentari Socialista no incidirem en
la magnitud de la problemàtica que té la violència
domèstica i la sensibilitat que tenim des del Grup Socialista
en aquest tema, perquè crec que ha quedat prou clar al llarg
d'aquest debat, coincidim pràcticament amb totes les
intervencions que s'han duit a terme, i creim que aquesta
problemàtica és molt forta a dins la nostra societat, i queda
palesa dia rere dia als mitjans de comunicació. Per tant,
creim que aquest parlament s'ha de comprometre en
treballar, en millorar aquesta situació a la nostra societat,
però tampoc no em puc estar de dir que aquesta proposta la
vàrem fer els grups que avui estam al Govern, abans a
l'oposició, el maig del 98, la vàrem presentar a aquest
parlament i hi va haver unanimitat que fos via Comissió de
Drets Humans, amb la qual cosa nosaltres acceptaríem
l'esmena que plantejava el company d'Esquerra Unida, i que
fos l Comissió de Drets Humans la que estudiàs aquest
tema, que fes l'estudi i les propostes d'eradicació, o d'intent
d'eradicació, perquè sabem que és molt difícil, és molt més
complex que no un estudi parlamentari el fet de poder
eradicar aquesta problemàtica. I el que sí que demanaríem
a aquest parlament, per tant també als nostres propis
membres del Grup Socialista, és que no passi com a la
passada legislatura, que en nou mesos, des del maig del 98
fins al març del 99, quan hi va haver la darrera Comissió de
Drets Humans, a l'hora d'avaluar les propostes que s'havien
fet a la Comissió de Drets Humans, a la ponència que
s'havia elaborat per estudiar el problema de la violència
domèstica, en aquell moment no hi va haver res per votar,
perquè no hi havia hagut cap compareixença, perquè no
s'havia treballat en allò.

Per tant, nosaltres demanam que sí, que es creï una
ponència a la Comissió de Drets Humans per estudiar això,
però que tenguem uns resultats i puguem oferir un estudi
real i unes propostes reals d'acord entre tots els grups
parlamentaris, que crec que aquests temes importen a tots,
i crec que ho hem de fer d'acord entre tots els grups
parlamentaris. Per tant, també evidentment lamentar que el
Grup Popular avui hagi presentat aquesta proposta en
solitari, sense haver intentat consensuar amb els altres
grups, quan en aquesta proposta hi havia unanimitat d'acord,
que a més venia a la passada legislatura presentada per tots
els grups que ara donam suport al Govern d'aquestes illes,
hi havia un acord que es faria a la Comissió de Drets
Humans, per tant lamentam aquesta posició, perquè en
aquesta Comissió de Drets Humans, a la darrera de la
passada legislatura, a la qual em referia, de dia 25 de març
del 99, la Sra. Ferrando va dir exactament: "una vegada que
torni a començar una nova legislatura, tots els grups polítics
ens comprometem a tornar a reprendre, hi estigui qui hi
estigui, aquesta comissió de drets humans i aquest estudi
sobre la violència domèstica". A aquesta proposta de la Sra.
Ferrando tots els grups varen votar a favor. Per tant, jo crec
que la pressa de Partit Popular és d'agrair, és d'agrair que es
preocupin per aquest tema, però s'hagués pogut esperar a fer
la Comissió de Drets Humans per tal de fer aquesta
ponència i haver-ho parlat amb els altres grups
parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Parlamentari
Socialista. La Sra. Estaràs en nom del Grup Popular té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. El motiu pel qual no havia posat en
aquesta proposta Comissió de Drets Humans l'he explicat a la
meva primera intervenció. Dia 28 d'octubre no estava constituïda
encara la Comissió de Drets Humans, que el Partit Popular creu
que és el lloc adient. L'important crec que és que hi hagi un
acord entre tots els grups polítics, perquè puguem fer feina en
aquest tema. No voldrà dir mai en cap cas que el Govern no se'n
preocupi, que els jutges no se'n preocupin, que les forces i cossos
de seguretat no se'n preocupin, que els metges no se'n preocupin,
que l'àmbit sanitari i sociosanitari no se'n preocupi, però creguin-
me que és un tema complex, multidisciplinar, i amb la qual cosa
necessitam implicar totes les administracions i necessitam des
d'aquí fer unes recomanacions als jutges, a les forces i cossos de
seguretat, al nivell educatiu, al nivell sanitari, a tots els nivells,
per tal de poder eradicar aquesta lacra de la nostra societat, amb
la qual cosa acceptam aquesta esmena de transacció, i crec que
avui el Parlament es podrà donar l'enhorabona per aquesta
proposta, que veig que serà acceptada per unanimitat de tots els
grups. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Procedim a la votació.

Senyores i senyors diputats que es mostrin a favor, per favor,
es posin drets.

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions? Tampoc

Per tant, s'aprova aquesta proposició no de llei amb el text
que diu: "El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una ponència en el si de la Comissió de Drets Humans per tal
d'elaborar un estudi dels maltractaments i la violència contra les
dones a les Illes Balears, així com l'elaboració de propostes de
resolució, assumint així l'acord del Ple del Parlament de les Illes
Balears de dia 12 de maig del 1998".
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IV.- Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei
RGE núm. 2857/99, de modificació de l'article 3 de la Llei
5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aprovat aquest punt, passam al quart punt de l'ordre del dia,
que és debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
2857, de modificació de l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El grup proposant de l'esmena a
la totalitat, el Grup Popular, té la paraula per intervenir, el Sr.
Joan Huguet en nom Grup Parlamentari Popular.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Podríem dir a la fi arriba a aquest Parlament la tramitació que es
va intentar fer en lectura única de modificació de la Llei de
règim jurídic. Aquell debat el vàrem tenir, per tant no insistirem
en aquest tema, però sí que d'entrada vull que quedi clar que
aquesta modificació puntual no respon a cap necessitat jurídica,
sinó que respon únicament i exclusivament a una necessitat
política de repartiment de càrrecs i de cadires. No és una
necessitat jurídica d'adaptació de la Llei a l'Estatut, ja que
malgrat l'Estatut no limita el nombre de conselleries, una llei del
Parlament sí que pot fixar un màxim i un mínim d'aquestes
conselleries.

Amb aquesta modificació tal com ha estat presentada, el
president del Govern té via lliure per fer el que vulgui, sense cap
tipus de limitació, sense retre comptes a aquest parlament. Tant
pot posar 6 conselleries, com en pot posar 13, 15 o 20. Res no li
ho impedeix. En aquest cas tot dependrà del que li dictin els seus
socis del pacte. Aquest argument, a més, ve reforçat si es té en
compte que també se suprimeix de la Llei de règim jurídic la
figura del vicepresident, si pertoca, figura aquesta que sí
contempla l'Estatut d'Autonomia. Per tant, no és una necessitat
d'adaptar la norma a l'Estatut. I en aquest cas, encara que no hi
sigui, valdria la pena demanar al Sr. Sampol a veure si una volta
desaparegut de la llei, quines pensa que seran les seves funcions.
La veritat és que els que el coneixem tenim ben clar que ell no
consentirà mai convertir-se en un vicepresident florero, això és
segur que ell no ho voldrà ser. Els que el coneixem sabem
perfectament que ell s'estima més ser un clònic del Sr. Antich
que un florero. Per tant, estic convençut que continuarà.

Deixant de banda aquesta ironia, allò cert i segur és que
aquesta modificació respon que després d'aquest pacte, del signat
i fet públic, i del secret i que coneixem avui, el que passa és que
aquest govern s'ha trobat amb més caps que barrets, o dit en un
llenguatge pobler, hi ha més culs que cadires, i clar, ningú no vol
seure en terra. Aquest és el tema de fons.

Jo crec, Sr. Antich, que aquesta modificació no respon a cap
tipus de reorganització interna de l'executiu, ni respon a la

recerca d'una millora i una major agilitat administrativa, ni
té res a veure amb el discurs d'austeritat econòmica que
vostè va plantejar. Aquesta modificació respon simplement
i planament a donar satisfacció personal i política als
integrants d'aquest pacte d'esquerres. Aquesta modificació
és una proposta que xoca frontalment amb la promesa de
transferir el màxim de competències als consells insulars, ja
que si és així sobren conselleries, no ja amb les 13 que
vostès volen posar, sinó, m'atrevesc a dir, després de les
transferències, fins i tot amb les 10 conselleries que hi ha
ara. I si no, mirem avui el que treu un mitjà de comunicació
al respecte i amb les transferències que es volen donar als
consells insulars, que hi haurà conselleries que quedaran
autènticament desmantellades, i que per tant es podrien
reduir en una direcció general adscrita a Presidència per fer
la coordinació d'aquestes matèries que es volen transferir.

Com deim, aquesta intenció de fer una administració
més àgil, de fer una administració més propera als
ciutadans, de fer una administració més barata, de fer una
administració racional i eficaç, no es contempla ni es pot
contemplar mai amb aquesta reforma que avui ens proposa.
Avui vostè, Sr. Antich, li he de reconèixer, aconsegueix una
fita summament important. Vostè avui aconsegueix fer que
les Illes Balears es converteixin en una autèntica comunitat
històrica, perquè històric és el rècord que s'obtindrà amb el
nombre de conselleries a un govern autònom. Vostè
aconsegueix tenir més conselleries que ministeris, o perquè
no em faci mentider, vostè tindrà igual nombre de
conselleries que ministeris, però sense tenir competències ni
en afers exteriors, ni en justícia, ni en defensa, ni en interior
pel que es refereix a l'ordre públic.

Saben vostès quina és la composició dels governs
autònoms de les diferents comunitats autònomes? Per
exemple, el País Basc: un president, un vicepresident, 10
conselleries; Galícia, un president i 11 conselleries;
Andalusia un president, un conseller de Presidència i 10
conselleries; Múrcia un president, un vicepresident i 7
consellers; Madrid un president i 7 consellers; Castella-La
Manxa un president, un vicepresident, 10 consellers.
Balears no, 13. Crec que no importa continuar. Que vostè
vulguin tenir un govern d'un president, un vicepresident -en
no ser que definitivament el llevin, cosa que no creim- i 13
conselleries dóna molt a pensar. I dóna molt a pensar perquè
creim que respon més a la concepció que tenen de la política
com un repartiment de càrrecs i prebendes per mantenir
aquest pacte.

Però, si se'm permet una altra ironia, i per no ser
malpensat, crec que el que vostès volen fer és reduir la
jornada laboral dels consellers i aplicar les 35 hores dins el
seu propi govern. En aquest sentit no hi ha cap mica de
dubte que el Sr. Grosske està d'enhorabona, sobretot quan
aconsegueix fer realitat aquella màxima evangèlica que es
diu predicar amb l'exemple. El Govern predicarà amb
l'exemple, ampliarà conselleries, reduirà la jornada laboral,
a veure si empresaris i treballadors agafen el mateix camí.

Senyores i senyors diputats, avui també és un dia
adequat amb aquesta tramitació que ens demanem a veure
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on és una vegada més l'ètica de la responsabilitat, que sempre
volen exhibir els senyors i les senyores del PSM. Avui vostès,
senyors del Partit Socialista de Mallorca i de Menorca, tenen la
gran oportunitat de fer efectiu el seu discurs, i que no és altre que
reduir la burocràcia administrativa. Avui precisament, i em sap
greu que no sigui aquí, el Sr. Gomila té la gran possibilitat de fer
efectiu el seu compromís assumit la setmana passada a un debat
de televisió, on predicava precisament que el traspàs de
competències als consells insulars en cap cas podia incrementar
cost, i en cap cas podria incrementar la burocràcia, ni al Govern
ni als consells insulars. Aquesta proposta que avui duen fa tot el
contrari d'aquest compromís agafat la setmana pel Sr. Gomila.
Perquè jo els demanaria a veure si enguany demanaran o no la
supressió de conselleries, o s'acomodaran a aquesta nova situació
de fet, de la mateixa manera que es varen acomodar en un
moment determinat per no perdre les cadires a la incineració.
Crec que el temps, desgraciadament, ens tornarà a donar la raó.

Sr. President, al Grup Parlamentari Popular li dol debatre una
proposta del Govern, com he dit, que no respon a criteris de
necessitat dels ciutadans, sinó que respon únicament i
exclusivament a criteris de necessitat dels governants, i que res
té a veure amb les intencions d'aquest poble al qual tots volem
servir. Nosaltres estam perquè aquesta llei es modifiqui, es
modifiqui i sigui revisada de dalt fins a baix, perquè hi ha
aspectes d'ella que són substancialment millorables, i que s'han
de millorar. I amb aquesta feina els vull dir que ens hi trobaran,
ens hi trobaran amb responsabilitat, amb lleialtat institucional,
amb compromís amb els ciutadans, i sobretot amb coherència
amb els nostres principis, Però avui aquesta circumstància
desgraciadament no es dóna. El Partit Popular no està disposat
a fer un trágala, ni a servir a vostès de comparsa. Els escolans,
Sr. President, ja els té al seu costat i no en necessita més.
Continuen vostès -i lament molt haver-ho de dir- sense saber fer
lleis. La peresa els desborda, no són prudents. Vostès, em
permetin aquesta broma, s'estimen més que en Torrente el brazo
tonto de la ley i el seu escudero, continuen ficant la pota abans de
rectificar. Perquè, com queda la figura del vicepresident i dels
consellers sense cartera amb aquesta supressió que fan? Vostès
no saben ni aprofitar l'oportunitat d'aquesta reforma per aclarir
la figura del vicepresident, i donar-li el marc jurídic que també
pugui assumir competències d'una àrea executiva en concret. No
ho tenen aclarit amb una modificació de supressió de l'apartat 2
i 3 de l'article 3 de la Llei de règim jurídic.

I no se m'escudin ara amb informes jurídics, ara és el moment
de deixar-ho tot clar, perquè no quedi cap dubte en un futur. Però
no, com deim, vostès s'estimen més sortir del pas ara, sigui com
sigui, i més endavant ja veurem, ja en farem una altra, de
modificació. Aquest projecte que vostès duen avui aquí és ni més
ni manco que una autèntica xapussa jurídica en grau superlatiu.
Suprimeixen dos apartats sense fer la revisió més envant d'altres
articles que es refereixen a aquests apartats que suprimeixen, i
açò no s'aguanta, no té ni cap ni peus.

I en aquest cas, jo una vegada més li he de dir al Sr. Garcias
que nosaltres el volem ajudar en aquest període de formació que
tan necessitat està vostè de tenir, perquè miri, sabem des del
nostre posicionament que conforta l'esperit ajudar al que no sap.
I em cregui, nosaltres no li volem donar branca avui, li volem
donar una canya per ajudar-lo a pescar, perquè sàpiga pescar i
sàpiga com ha de fer les coses. Per açò acceptam l'oferta que
vostè va fer de col•laboració. Vostè va retre al Grup Parlamentari
que fes una proposta, vostè ens va demanar col•laboració. Avui
la té, li entregam un text alternatiu per ajudar-lo a sortir d'aquest
atropellament jurídic que suposa el seu projecte de llei. No
volem, Sr. Garcias, definitivament descobrir que vostè és el
protagonista de Torrente, el brazo tonto de la ley. No ho volem,
per açò el volem ajudar.

El nostre text alternatiu sí que dóna resposta a aquestes
necessitats de modificació que té aquesta llei, necessitats que

nosaltres mai no hem negat ni negarem, perquè s'ha de fer,
és necessari que es faci. Per açò nosaltres plantejam una
autèntica alternativa, no una esmena a la totalitat per una
esmena a la totalitat, per fer oposició a l'oposició, no, no; un
text alternatiu, que és la Llei de president i del Govern,
seguint un criteri de sistematització idèntic als criteris que
s'han seguit a la resta de comunitats autònomes, un  criteri
que va sistematitzat en dos aspectes fonamentals, la figura
del president per una banda, i el Govern per una altra.

I davallant en concret al que és el nostre text alternatiu,
s'ha de dir que en aquest text alternatiu se suprimeixen
aspectes que avui ja són innecessaris, que ja vénen regulats
al nostre Estatut d'Autonomia, com pugui l'elecció de
president, mocions de censura, qüestions de confiança. Al
nostre text alternatiu es deixen clars aspectes als quals hi
havia llacunes legals en el moment actual, per exemple la
presa de possessió, incompatibilitats, simplificació i
clarificació de les funcions del president, delegació de
funcions o suplència del president, i un llarg etcètera.

Per altra banda planteja una sèrie d'innovacions, com per
exemple la nova regulació sobre la incapacitat del president,
la declaració de béns davant el Parlament, no amb efecte
retroactiu, sinó de cara a la pròxima legislatura. Tot açò és
"forme" i conforme, el que és l'apartat de president, de la
presidència com a institució fonamental de la nostra
comunitat autònoma.

I el segon aspecte es refereix al que és el Govern.

I quant al Govern, s'han de destacar una sèrie d'aspectes.
Es regula amb molta més claredat les funcions del
vicepresident i dels consellers sense cartera, es dóna una
nova regulació al funcionament del Consell de Govern, se
suprimeixen expressions que ja no serveixen i s'aclareixen
funcions del secretari, perquè quedi clar quines són les
funcions del secretari i no tornin a ficar la pota, com varen
fer no fa massa mesos aquí, per últim, es regulen les
funcions dels membres del Govern i el seu estat personal, es
regulen les causes de cessament i s'estableix un capítol
específic sobre les funcions i competències del
vicepresident i dels consellers; per altra banda, es preveu
que després d'un any, i com a màxim dins un any, es reguli
el funcionament de l'Administració.

No han volgut presentar un text sobre el règim jurídic de
l'Administració, perquè creim que aquesta és una
competència que correspon al Govern i que, per tant, dins
aquest any presenti l'autènti règim jurídic, però no té res a
veure el règim jurídic amb el que és aquesta reforma, que
afecta Presidència i Govern.

Com veuen, els agradi o no, es tracta d'un text alternatiu,
clar, senzill i intel•ligible, que no posa ni un sol entrebanc
al Govern, sinó tot el contrari, que aclareix i facilita l'acció
del Govern i dels seus membres.

Dir que no a aquest text és dir que no a la coherència
política i a la superació que s'ha de tenir en debats com
aquest de l'estrictament partidista i ideològic, perquè es
tracta d'una llei fonamental, sense color ni sense cara de
partit polític, sinó que ha de ser una llei que tengui vocació
de permanència, d'estabilitat i que serveixi per ara i per més
endavant, sigui qui sigui qui governi.

Per acabar, només els diré una cosa, si pretenen dir que
no a aquest text alternatiu, jo els vull fer un prec, quan hagin
acabat el seu discurs de les desqualificacions, del qual
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serem objecte segurament, perquè ja en tenim constància, de
girar la vista cap enrera, de donar-nos les culpes de tot i de dir-
nos per què no ho vàrem fer nosaltres.

Quan ens hagin culpat de tot açò, jo només els faig un prec:
diguin quins són els aspectes d'aquest text alternatiu amb els
quals vostès no estan d'acord. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. ¿Grupos políticos que desean
intervenir? Por el Grupo de Esquerra Unida, tiene la palabra el
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He pres gust, interès, en escoltar la
intervenció del Sr. Huguet, supòs que avesat per l'experiència
dels seus anys de cònsol del president Cañellas a Menorca, sense
cartera, quan se li va donar un coneixement de la realitat de les
Illes i de la qüestió dels càrrecs públics de cada govern i que, per
açò, pot parlar aquí amb coneixement de causa, per açò, agraïm
l'experiència, aquells que som més novells en aquest Parlament,
perquè de la gent major sempre s'aprèn.

Jo crec que aquest projecte de llei del Govern té un origen i
una finalitat. L'origen és la reforma de l'Estatut, que van canviar
aquella limitació en el nombre de conselleries que podia
nomenar el president del Govern, en la organització del seu
govern, i es va produir un acord dels diferents partits que açò era
limitar l'autonomia, la capacitat de govern de les Illes Balears, i
es va modificar aquest article de l'Estatut, que entrava després en
contradicció amb l'existència d'aquesta Llei de règim jurídic que
sí que limita el nombre de conselleries. Per tant, hi havia una
contradicció que l'any passat o després d'haver aprovat l'Estatut
no es va corregir i que ara es corregeix; açò és com si l'Estatut
fos la bicicleta i, en un moment donat, fas parche en la Llei de
règim jurídic, el Govern davalla de la bicicleta, intenta arreglar
el parche i surt el Partit Popular a dir que no ha d'arreglar el
parche, sinó que ha de comprar un cotxe, un Rolls Roice, perquè
aprofita una qüestió concreta de rectificació o d'adequació de la
Llei de règim jurídic per presentar una proposta de llei, en
realitat, del president i del Govern, que és una cosa totalment
diferent.

I és totalment diferent quan el Govern ha fet continus anuncis
que es prepara un projecte de llei del president i del Govern de
les Illes Balears.

I no s'estranyi, Sr. Huguet, que nosaltres, que donam suport
al Govern de les Illes Balears, esperem, primerament, conèixer
el projecte de llei que presentarà el Govern sobre aquesta
organització que no va fer, i no l'hi  recrimin gaire, en 16 anys
l'anterior Govern, o en 13 anys l'anterior Govern, sinó que
esperam la proposta que vengui del Govern i que sigui la
proposta que vengui del Govern la que doni peu al debat que hi
ha d'haver sobre l'organització en aquest sentit.

I açò és així de senzill, exactament, així de senzill.

Sobre el nombre de conselleries, és una opció política del
Govern, no és una opció jurídica, lògicament, és una opció
política d'organització de la feina de govern, d'intensificar feines
en un o altre sentit, i açò s'ha d'acceptar com una opció política.
I res més. Hi votarem en contra, és clar.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista,
tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats.

Crec que el Grup Parlamentari Popular avui ens ha
sorprès amb aquesta proposta de llei d'una llei completa,
que és la que hauria de regir, efectivament, el president, el
funcionament del Govern de les Illes Balears.

Dic que és sorprenent, com ja apuntava i s'hi avançava
el portaveu del Partit Popular, perquè ell mateix és
conscient dels punts febles, perquè havent-hi hagut 15 anys
per fer aquesta llei, sembla que ara que estrenen un nou rol
de lleial oposició, hagin trobat oportú que hagi estat el seu
primer, gairebé, punt i prompta institucional. Creim que no
és el més oportú, no és lògic, i fins i tot jo diria,m
efectivament, que no és oportú.

Des del nostre grup, pensam que aquest text pot ser, ha
de ser, un document de treball a tenir en compte en una
futura reforma i en una revisió d'aquesta llei que regula el
Govern i l'Administració autonòmica, però que avui no pot
comptar amb el nostre suport, perquè en un tema
institucional d'aquesta envergadura d'aquesta importància,
preferim, com a grup, tenir per base el document que elabori
el propi Govern i, a partir d'aquí, treballar-hi.

Crec que, per paga, hi ha hagut molts pocs arguments a
favor del text alternatiu. Efectivament, jo crec que,
bàsicament, hi ha hagut una mica, una mica, de demagògia
en el tema del nombre de conselleries, que ha estat,
evidentment, el punt central de la intervenció, més que no
un projecte institucional, rigorós, important, al nivell de
tractar l'Administració de la comunitat autònoma.

De fet, ara s'està xapant una llei important, una llei
constitucional del país, i es xapa d'una manera incongruent,
entenem nosaltres, a aquestes altures, entre el Govern i
l'Administració. Creim que val més fer un plantejament únic
i no tractar  aquest tema institucional amb frivolitat, com
pareix que ho fa el Partit Popular.

A més, en aquest moment institucional que vivim a les
Illes Balears, creim que és prioritari resoldre el rol que han
de jugar els consells insulars, abans de reconsiderar la llei
del president del Govern autonòmic.

Les solucions, creim, les reflexions, els compromisos a
què s'arribi institucionalment en el marc d'aquest debat dels
consells pot tenir influència després en aquesta solució de
la llei del president i del Govern i de l'Administració, i
creim que primerament hem d'afrontar aquest debat, que
està obert ja dins la societat i que tendrem oportunitat de
tenir aviat en aquesta cambra, i després en valorarem allò
que s'hagi de canviar.

Només li apuntaré, per la referència que ha fet al nostre
grup, que nosaltres sempre hem pensat que hi ha d'haver un
Govern fort, un Govern autonòmic que ens representi arreu
del món, que ha de tenir els representants que consideri que
ha de tenir. L'eliminació de la burocràcia passa, a vegades,
per dedicació política, dels polítics que calguin. Farem
comptes a final d'any i veurem els resultats i la burocràcia
que s'hi hagi apuntat.

El nostre és un compromís d'eliminació de burocràcia, i
a vegades no necessàriament això ha d'implicar la
desaparició de conselleries. Creim que una cosa és una cosa
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i el debat hi serà, estic convençut que hi haurà una interpel•lació
a aquests punts, o jo l'anim que es faci a mitjan legislatura, quan
hi hagi un moment per poder-ne fer un balanç, i en parlarem.
Com a mínim, dins aquest compromís de finestretes úniques,
d'uns debats únics i de procurar facilitar les tasques als ciutadans
i que coneguin les regles del joc, confii que des d'un partit liberal
es donarà suport a aquestes tasques de posar ordre en el
funcionament administratiu.

En qualsevol cas, com dic, el que necessitam és gent que faci
feina, que es dediqui a la política i que cerqui les fórmules
millors per treure'n el màxim profit i no consellers sense cartera,
que és el que ja li ha sortit, com a rèplica, ni gent que no es
dedica a la vida política, tot i cobrar-ne un sou.

Per tant, per tot això, creim que és molt més raonable, a
aquestes altures, cenyir-nos a un sol article, a una proposició
molt més modesta, que és la que ens ha presentat el Govern,
modificar l'article 3, que és el que fa desaparèixer una limitació
del nombre de conselleries que ha de tenir el Govern. Creim que
és una limitació que va contra l'autogovern, que no la
comprenem, no la compartim i, per tant, la volem eliminar.

Per altra banda, aquesta esmena a la totalitat que presenta el
Partit Popular no qüestiona aquesta solució de l'article tercer.
També elimina la limitació del nombre de conselleries.

Jo crec que, malgrat aquest apunt, com dic, jo el qualificaria
de demagògic, del Sr. Huguet, hi havia un ample consens a no
limitar el nombre de conselleries, i, per tant, és lògic en un tema
institucional d'aquestes característiques, que s'elimini aquesta
limitació.

Vull recordar que aquesta limitació respon als acuerdos
autonómicos, signats l'any 81, just després del cop d'estat, entre
UCD i PSOE, en els quals, dins aquell clima enrarit que tant de
mal ens ha fet de la Loapa, es varen pactar unes regles del joc
amb vista a les autonomies que en aquell moment encara no
tenien estatut. Allà es va pactar que totes anirien pel 143, malgrat
aquí hi havia un compromís d'anar pel 151, però allà es va pactar
que de cap manera. Es va dir que cap diputat havia de tenir
salari, i es va haver d'incorporar a tots els estatuts. Es va dir que
els períodes de sessions no podien sobrepassar els quatre mesos
o dos períodes de dos mesos, i es va incorporar a tots els estatuts.
Es va dir que de cap manera als parlaments..., a tots els
parlaments, millor dit, s'havien de fer eleccions el mateix dia, i
encara ara anam amb les eleccions locals, encara ara arrossegam
que el president no pot dissoldre el Parlament. I es va dir que de
cap manera no hi podia haver més de 10 consellers amb
responsabilitats executives. Per paga, també es deia que hi havia
d'haver el mínim d'alts càrrecs, directors generals i poca cosa
més, i procurar que hi hagués molt poca cosa.

Evidentment, es tractava de fer unes autonomies
"capidisminuïdes", que són el resultat del nostre magre Estatut
del mes de març del 83 i que, afortunadament, a la fi, el 99, una
d'aquestes limitacions institucionals, tots vàrem estar d'acord a
llevar-la.

Jo crec que va ser una proposta molt afortunada. Voldríem
que, a més, en llevàssim d'altres, com vàrem proposar en aquell
moment, però avui crec que és encertat i que és positiu per a
aquest país que aquesta llei ens llevi la cotilla de l'autogovern
que suposava aquesta limitació.

Confiï que aquesta passa que fem avui també serveixi per fer-
nos tots més conscients que les institucions d'autogovern de les
Illes Balears s'han (...) des d'aquí, sota l'única vigilància de les

cariàtides, les quals, per paga, no ens donen gaires pistes,
mudes i solemnes elles, però crec que som nosaltres aquí
qui hem de dir quines són les regles del joc. Tant de bo que
això suposi també un veritable procés de descolonització
institucional, sense que ens marquin el territori, i que aquest
Parlament sigui cada vegada més gelós de la seva sobirania.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President.

Sovint llegim en les crítiques de cinema que quina
llàstima que aquests actors hagin de fer una pel•lícula amb
un guió tan dolent. Crec que avui és un d'aquests dies en què
el Sr. Huguet, bon parlamentari, havia de defensar un mal
guió; ho ha fet molt bé, però el guió continua sent igualment
dolent.

Perquè, és clar, quan amb el guió es tracta d'utilitzar el
paper de l'oposició simplement i purament per retardar,
només retardar, l'aprovació d'una determinada proposició
legislativa, jo crec que es fa poc servei a l'acció
parlamentària i política. Jo crec que el paper de l'oposició és
la crítica, fins i tot dura i destructiva cap al govern, però la
crítica amb arguments és la presentació de propostes que
puguin satisfer els ciutadans i, per tant, deixar de ser
oposició i passar al govern, però això té uns certs límits. Jo
crec que el filibusterisme parlamentari és simplement
aconseguir que les coses no s'arribin a aprovar utilitzant
aquests recursos que, evidentment, la democràcia posa
perquè l'exercici del dret parlamentari es pugui dur a terme,
i jo crec que aquest és un ús pervers, i davant aquest ús
pervers, la solució, no és prohibir-lo, cosa que fan les
dictadures, que diuen ja que hi  som, ho llevam per a tots,
sinó que correspon als partits de l'oposició prendre aquestes
(...).

Perquè, és clar, aquí, de què es tractava? Es tracta avui
d'una esmena a una proposició que és del Govern, a una
proposició molt discreta i a una proposició que es fa,
precisament, perquè una llei va més enllà que el propi
Estatut, cosa que alguns juristes deien que, de fet, aquesta
llei que s'oposava a la llibertat de l'Estatut podia considerar-
se tàcitament derogada, d'altres opinaven que no. Davant el
dubte, jo crec que la postura del govern va ser lògica, va dir
modifiquem aquesta llei; perfecte. I això suposa un
endarreriment en la funció del Govern.

El debat que ens ha plantejat el Sr. Huguet s'ha centrat,
pràcticament, en aquest tema. Jo crec que, fonamentalment,
s'ha dedicat a fer una crítica que el govern tengui un nombre
determinat de conselleries, i jo crec que està bé criticar-ho,
està bé criticar-ho, el que no està bé és criticar la
possibilitat, la possibilitat, és a dir, el Govern ha de tenir la
possibilitat de crear aquelles conselleries que vulgui crear,
i després, en tot cas, la crítica serà que si vostès gasten
massa, vostès (...).

És clar, afortunadament, i així, pel que han dit els altres
grups parlamentaris, una vegada hàgim rebutjat aquesta
esmena a la totalitat, ja li anunciï el nostre vot, vol dir que
vostès votaran a favor de la llei, a la modificació de la llei,
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perquè vostès, en el seu document, també hi permeten el mateix,
lògicament. Per tant, el tràmit posterior serà molt ràpid.

Sr. President, això està fet ja.

Ara, analitzem la seva part crítica sobre el Govern, sobre el
nombre de consellers.

Miri, vostès acaben de donar suport al Sr. Pujol, i em diran
home, és Catalunya, que en té 14, 14; a València tenen dos
vicepresidents, aquí hi ha un vicepresident que és conseller. No
sé si vostès recordaran que tenien consellers sense cartera
permanents, no transitoris, permanents, sense cartera permanents,
que, interpel•lats aquí, varen ser sempre incapaços de definir
quina era la seva funció,  i quina era la seva funció? Algun va
arribar a dir que eren totes. Jo record una resposta a un
habilíssim diputat del grup nacionalista, qui li va dir: "Idò, vostè
és qui té més carteres de tots", perquè el volíem suprimir, però,
al final, gairebé li vàrem haver d'entregar tots nosaltres les
nostres carteres, de tantes coses que feia.

I no sé si se'n recorda, Sr. Huguet, perquè vostè formava part
d'aquell Govern, i encara que no fos aplicable a vostè, una
fotografia del Govern que va sortir a un periòdic d'ampla difusió
nacional que la titulava "El Gobierno a media jornada", perquè els
consellers, en devien sobrar molts, els horabaixes es dedicaven
a altres activitats professionals, naturalment, perquè, segurament,
no tenien feina.

Jo crec que, al president del Govern, se li ha de donar la
facultat de constituir el Govern que cregui més oportú. Llavors,
la crítica ha de ser de la feina feta o de la no feta, de l'escàndol
pressupostari que pugui suposar l'increment de la ineficiència
costosa, s'ha de criticar. Ara, la crítica apriorística em pareix
molt malament.

La nostra Administració té, jo crec, un defecte, que és
l'excessiu control previ i poc control posterior, i tots aquells que
hem tengut responsabilitat de gestió sabem que els procediments
d'intervenció prèvia en els processos administratius són molt
rigorosos, però una vegada l'obra adjudicada, ningú sap què
punyetes ha passat.

I ha parlat d'incompatibilitats i ha parlat de tota una sèrie de
coses. Home, jo crec que vostè ens ha de criticar que els
critiquem aquests darrers 16 anys, però bé, és que només hem
tengut un parell de mesos per, en tot cas, retreure'ls que vostès
ara exigeixin que en un brevíssim període de temps es faci allò
que vostès es negaren a fer.

Llei d'incompatibilitats, aprovada i pràcticament no
desenvolupada, on hi ha registres de les declaracions, que
haurien estat importants, quan va ser necessari que es
coneguessin determinades transaccions econòmiques i/o
possibles increments patrimonials de membres del Govern?

Per tant, el Govern ha presentat, i nosaltres hi donam suport,
una discreta, i la paraula discreta vol dir això,  i acotada
modificació de la legislació perquè uns determinats consellers
puguin exercir les seves funcions, d'acord amb el projecte de
govern, ni més ni pus. I certament que s'haurà de produir una
modificació de la llei, certament, però no la seva. Vostè ha
perdut molt poc temps defensant les seves propostes, les ha
anunciades, ha dit que tracten d'això, que tracten d'allò altre, que
tracten del vicepresident, però no ha defensat la bondat, no hem
debatut aquí si nosaltres estam d'acord a regular aquest
determinat aspecte d'aquesta determinada manera, i no hi estam
d'acord, i no hi estam d'acord.

Per tant, no podem donar suport a aquesta proposta seva, amb
la qual no estam d'acord, ni amb la forma ni amb el fons, perquè
la llei en què treballa en Govern no va exactament en les

direccions que vostès ens marquen, i que són direccions, a
més, Sr. Huguet, i vostè ho sap perfectament, poc
debatudes, poc debatudes. El Govern anterior, del qual,
segurament han sorgit algunes informacions que li han
permet fer aquesta espècie de text refós, no havia treballat
seriosament en la modificació de la llei de l'any 84.

Per tant, el que creim nosaltres és que una modificació
que s'haurà de fer, contemplant allò que ha canviat
radicalment i en què no entraré, perquè jo crec que ho ha
descrit perfectament el portaveu que m'ha precedit, allò que
ha canviat fonamentalment de l'estructura de les comunitats
autònomes des que es va fer aquella llei fins avui suposa, jo
crec, un canvi debatut, analitzat i que, llavors, dut a aquesta
cambra, ens permeti obrir un debat sobre un text en el qual
es puguin fer el mínim de modificacions possibles. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Si hay intervenciones por
contradicciones. Sr. Huguet, tiene la palabra por cinco
minutos.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats.

Jo, modèstia apart, he intentat fer una defensa. Primer de
tot, he fet la meva intervenció sobre tres aspectes: una
valoració política, després, quin és el contingut de la llei que
es proposa i quina és l'alternativa que nosaltres presentam.

La valoració política és un fet innegable que pot fer
l'oposició i qualsevol partit o qualsevol grup parlamentari
que estigui en aquesta cambra, i s'hi podrà estar d'acord o
no.

Sobre l'oportunitat de la modificació de la llei que es
vulgui fer, s'ha de fer una valoració sobre el text de
referència, i en açò vostès no han entrat, perquè saben que
no hi poden entrar, i no hi han entrat perquè açò és una
modificació que, simplement i planerament, suprimeix dos
paràgrafs de la Llei de règim jurídic i no hi posa cap
alternativa, i deixa vius altres articles que fan referència a
aquests apartats que se suprimeixen, i açò és un autèntic
nyap jurídic, perquè tindran articles dins un text que
s'aprovarà, els quals no són d'aplicació, perquè a l'anterior,
a l'article 3, els punts 2 i 3 queden suprimits, i açò és una
aberració.

En cap moment no he criticat que nosaltres estiguéssim
d'acord que hi ha d'haver una limitació de consellers. Ni en
el nostre text hem proposat que n'hi hagi limitació. Al
contrari. el que jo he dit és que no es pot justificar aquesta
modificació de suprimir dos apartats com a adaptació de la
norma a l'Estatut, perquè si és així, la revisió hauria de ser
molt més profunda. Primera qüestió.

Segona qüestió. No acusin el Grup Parlamentari Popular
de retardar aquest projecte de llei, mirin-se vostès, són 31,
si aquest projecte de llei hagués passat per lectura única, ja
estaria aprovat, amb el nostre vot en contra, amb tota la
nostra protesta, etc., perquè la voluntat va ser presentar-lo
per lectura única, fins que va arribar una telepatia claríssima
i va dir al•lotet, retarda, retura, retiram açò, perquè, si no,
ens quedam amb el cul a l'aire, aquesta és la realitat.

I per què no ha vingut abans aquest projecte de llei a ser
debatut en aquest Parlament? Nosaltres no tenim majoria en
els òrgans de govern de confecció de l'ordre del dia i
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d'acords que es puguin prendre d'incloure assumptes en l'ordre
del dia. No ens acusin de retardar açò, no és ver, al contrari. I del
que no ens poden acusar és de filibusterisme polític, per favor.
Aquí hi va haver un compromís que el pacte és el pacte, el que
hi ha signat, i avui ens deixondim que hi ha acords secrets.
Nosaltres encara no donam credibilitat a açò, mentre no ho
vegem paper damunt paper, i a veure què ens trameten, si el que
va dir el Sr. Antich aquí o el que surt a un mitjà de comunicació,
o les dues coses a la vegada. 

Per favor, siguem seriosos, siguem rigorosos i tractem les
coses just en el seu punt. Açò d'entrada.

El nostre projecte de llei, ho he dit clarament, és un projecte
de llei que el que vol és col•laborar que aquesta modificació es
faci, d'una vegada per totes, amb una separació entre la llei del
president i del Govern i la llei de l'Administració i règim jurídic
de la nostra comunitat, que són dos conceptes que en aquest
moment se separen, com vostès molt bé saben i que tenen el seu
suport a totes les altres comunitats autònomes.

Que jo no he explicat tot el projecte? He fet la referència a tot
el capítol de presidència, de quines eren les mancances i què
sobrava a la Llei de règim jurídic i quina era la nostra alternativa,
i el mateix amb els consellers i amb el Govern, hi he fet
exactament el mateix. És clar que no els he llegit l'article 26, en
què hi ha més de deu aspectes concrets de cada una de les coses
perquè almenys he de pensar que se l'han llegida, la llei, encara
que molt em tem que hi ha hagut qualque intervenció aquí que ni
s'ha adonat del que debatem, ni se n'ha adonat.

I uns aclariments. Hi ha un portaveu que m'ha volgut posar el
dit dins l'ull. Idò, miri, devíem ser molt joves ell i jo, però més
o manco tenim la mateixa edat. Jo no vaig ser mai conseller
sense cartera, mai, jo vaig ser vuit anys vicepresident del
Govern, i tenia com a responsabilitat les relacions amb el
Parlament, portaveu del Govern en el Parlament i les relacions
amb les regions d'Europa, perquè era membre del Consell de
Regions d'Europa, exercia les meves responsabilitats; sense
cartera, no en vaig tenir cap. Per tant, s'ha engronsat.

I el que sí que em sap greu és que una persona que es prepara
les intervencions d'una manera tan clara i tan brillant com és el
portaveu d'Esquerra Unida, avi hagi vengut amb el soldadet a
fora. No sabia de què rallava.

Sr. Portella, estam modificant una llei que existeix. No és ver
que no hi hagués llei. Hi ha la Llei de règim jurídic de la
comunitat autònoma del 84, i aquest és el suport. Què vol dir que
en 16 anys no la vam fer? El 84, va ser la primera llei que va
presentar en aquest Parlament, que avui necessita de
modificació, necessita de modificació en el que fa referència al
president i al Govern de la comunitat autònoma i necessita de
modificació pel que fa referència al règim jurídic, perquè també
hi ha hagut la modificació de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques, que afecta la nostra administració.
Només per açò ja necessita modificació. Però té el seu suport en
una llei de règim jurídic ja aprovada aquí.

Fruit de la improvisació, em diu un altre portaveu.
D'improvisació, res de res. I aquest portaveu del Grup
Parlamentari Socialista de Mallorca i de Menorca és una persona
que, en qüestió de llei, sap, i en sap una estona llarga. Jo el que
no entenc és com s'ha confús o hagi volgut confondre, perquè és
impossible que el Sr. Alorda es confongui en temes jurídics. Ens
ha volgut confondre, Sr. Alorda. Són dues lleis diferents, no me
les posi juntes. Una cosa és la llei del president i del Govern i
dels consellers i l'altra, la llei de l'Administració i el règim
jurídic de la nostra comunitat autònoma.

Són dos temes diferents, són dos temes, que, a més a més,
requereixen la seva separació, la seva separació, i ja veurà vostè

com ho faran d'aquesta manera. Hi duran dos textos, si és
que els hi vulguin dur, perquè el que primerament es
trobaran serà l'adscripció a les seccions que voldran fer de
les conselleries que, en aquest cas, desapareixen o de la
vicepresidència en concret, és que desapareix el
vicepresident? No, no desapareix, l'únic que passarà serà
que en tost de ser vicepresident, el seu nomenament serà
conseller d'Economia i vicepresident, però sense un suport
a l'article 3, apartat 3, perquè el lleven, de la secció
pressupostària de presidència, que és on està adscrit, i
nosaltres intentam aclarir-los-ho. En el text alternatiu vostès
no veuran enlloc que nosaltres posem deu conselleries, ni
cinc, ni set, ni vuit, no, és una competència del president i
s'ha de respectar, i només el president té la llibertat de dir
quantes conselleries ha de tenir. Jo el que critic és que en
aquests cas vostès no li donen aquesta competència, sinó
que vostès li donen tot: et llevam això de la llei i fes el que
vulguis, perquè no modifiquen res més. Aquesta és la
realitat, tota la resta vuits i nous i cartes que no lliguen, i
aquest text que nosaltres proposam, tendrem temps de
discutir-lo perquè ara passarà a comissió, hi haurà les
esmenes parcials i allà podrem debatre la bondat o no de
tots els articles que nosaltres proposam; aquesta és la
realitat.

I així està. Vostès diuen que no i han sortit aquí fent la
pràctica futbolística, i en aquest banc hi ha persones que en
saben un tros llarg, de jugar a futbol, i han dit: "Bé,
nosaltres som 31, ells són 28, pot ser que tenguin raó però
pilotes fora", pilotes fora i tot han estat pilotes fora, ni un
sol argument s'ha donat en contra d'aquest projecte de llei.

I miri, jo no em puc resistir, Sr. Antich, a acabar amb
una glosa menorquina, amb una glosa menorquina, en
aquest cas concret amb tot l'afecte i tota la simpatia; a
Menorca solem dir que "l'amo de son Carabassa,/ tres
missatges mantenia,/ un de tort, s'altre manxol/ i s'altre
llaurant s'adormia". Aquest projecte de llei està fet per
aquests tres missatges, aquest projecte de llei està fet per
aquests tres missatges, i si s'aprova i no s'admeten
modificacions al seu tràmit en ponència i en comissió, pot
ser que vostè, com l'amo de son Carabassa, perdi tota
l'anyada, vagi viu que els tres missatges no el facin travelar.
Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Aquesta presidència, donat el punt i l'hora en què ens
trobam, d'acord amb el que preveu l'article 68.1 del
Reglament de la Cambra..., perdó, perdó, (...) de votar. Tots
arribam tard, a vegades.

Acabat el debat de l'esmena a la totalitat, passam a la
seva votació. Ja han avisat fa estona, i deman als senyors
diputats que votin a favor de la presa en consideració de
l'esmena a la totalitat, que s'aixequin, per favor.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions? Cap.

En conseqüència, hi ha hagut 27 vots a favor, 31 en
contra i, en conseqüència, queda rebutjat aquest text
alternatiu presentat per l'esmena a la totalitat.
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D'acord amb el que preveu -ara sí- l'article 68.1 del
Reglament de la Cambra, la presidència proposa la modificació
de l'ordre del dia, tal com es va parlar en la passada Junta de
Portaveus, en el sentit d'incorporar al debat la proposició de llei
3278, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
compliment de les recomanacions donades des del Ministeri
d'Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del consum
i tràfic de drogues a l'estranger.

També la presidència proposa, en la mateixa línia, l'alteració
de l'ordre del dia en el sentit de passar la declaració institucional
prevista en aquest ordre del dia amb motiu del desè aniversari de
la convenció dels drets del nin al darrer punt de l'ordre del dia
d'avui horabaixa i incorporar avui matí la declaració institucional
referida a la situació provocada per la ruptura de la treva d'ETA.

Hi estan d'acord els senyors diputats i les senyores diputades?
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Proposició no de llei RGE núm. 3278/99, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de les
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recomanacions donades des del Ministeri d'Assumptes Exteriors
per evitar les conseqüències del consum i tràfic de drogues a
l'estranger.

Per tant s'accepta aquesta alteració de l'ordre del dia i
passaríem, en conseqüència, al debat de la proposició no de llei,
com he dit, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa al
compliment de les recomanacions donades pel Ministeri
d'Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del consum
i tràfic de drogues a l'estranger.

La Sra. Estaràs té la paraula, en nom del Grup Popular, per
intervenir.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, senyores i senyors diputats, presentam aquesta
proposta, que ens sembla d'interès per a aquesta comunitat, en el
sentit que, com saben, és una obligació de tota persona que viatja
a l'estranger respectar les lleis dels països que visita i que en
molts de casos difereixen de les espanyoles. Aquesta obligació
és molt important, sobretot pel que fa a la tinença, consum i
tràfic de substàncies estupefaents com les drogues. 

La inobservança de la llei local, en aquests casos, sobretot en
el cas de tinença, consum i tràfic de drogues, pot aconduir, com
ha aconduït, a situacions molt difícils i fins i tot dramàtiques de
detenció, judici i empresonament a l'estranger. Un cop detingut
a l'estranger ni tan sols la representació diplomàtica ni l'oficina
consular d'Espanya en el país de què es tracti, podran sostreure
l'infractor de l'aplicació de la llei local i, en cap cas, si hi ha
detenció o condemna, de complir la pena corresponent al delicte
comès.

Les lleis de diferents països sobre tinença, consum i tràfic de
drogues, a molts països no distingeixen entre tinença, consum i
tràfic, distinció que fa la legislació espanyola. Per exemple, a
Algèria, la temptativa està castigada com a delicte consumat, no
existeix diferència entre possessió per a consum propi i tràfic, i
la pena és de presó de 10 a 20 anys més una multa i, en qualque
cas, es pot arribar a la pena de mort. En el Marroc no existeix
tampoc distinció precisa entre el que és consum i tràfic de
drogues, hi ha controls molt estrictes, però molt lluny de la falsa
idea de permissivitat en matèria de consum i tràfic de drogues
generalment associada al Marroc; les penes són de presó que va
d'uns mesos fins a 20 anys més una multa i confiscació dels
vehicles que s'hagin emprat. A la República Dominicana, que
també hi ha una certa mala informació, una falsa idea entorn a la
permissivitat en matèria de consum està penalitzat no tan sols el
tràfic sinó també la simple possessió, per petita que sigui la
quantitat que es posseeix, i també el consum; la pena és de presó
fins i tot, com he dit abans, si és un tinença d'una petitíssima
quantitat, que pot arribar també fins a la pena de mort. A
Tailàndia el consum i el tràfic de drogues estan molt perseguits,
es tracta de delictes molt perseguits que no tenen cap mesura de
gràcia, que sí es concedeix a altres tipus de delictes i a altres
tipus de presos; la pena pot arribar, en el cas de Tailàndia, a
cadena perpètua i a pena de mort.

Per tant, les lleis sobre tinença, consum i tràfic de drogues
han de ser respectades dins el territori o país on es viatgi perquè
aquestes lleis, com saben, són d'aplicació territorial. Són lleis,
com es pot veure, molt diferents a les espanyoles i diferents

també d'un país a un altre. Com hem pogut veure en moltes
ocasions, es tracta de penes que poden arribar a pena de
mort o a cadena perpètua. En el cas de la detenció també les
garanties processals que hi ha en aquestes legislacions
estrangeres no són sempre equiparables a les existents a
Espanya. A vegades, moltes vegades, són menors i per això
pot ser que l'autor i la persona que és condemnada pugui
tenir una sensació d'indefensió. Al mateix temps, les
condicions en què es troben les presons d'aquests països són
molt inferiors a les d'Espanya i a les d'altres països del
nostre entorn.

Per tot això, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, a través
de la Direcció General d'Assumptes Jurídics i Consulars, va
fer, l'any 1996, un tríptic important que anava amb un
eslògan que deia "Més val prevenir que purgar" i que era
una informació sobre les penes a l'estranger per tinença de
drogues. Era una informació per a viatgers, de tal manera
que es procedís a la divulgació d'aquesta informació a través
d'aquest full informatiu per tal de poder prevenir molts
d'esdeveniments dels descrits fins ara. 

Es diu en aquest fullet informatiu, en primer lloc
s'aconsella respectar en tot moment la legislació dels països
en el viatge, es fa un recull, en aquest fullet, d'aquesta
legislació del Marroc, de Tailàndia, de Colòmbia, de la
República Dominicana, etc., etc., de tal manera que un
sàpiga i conegui la legislació del país a on viatjarà i la
respecti. També hi ha una segona recomanació: no deixar-se
enganar per les falses informacions sobre el fet que
determinats països són més permissius que Espanya en
matèria de drogues; és el cas del Marroc, sobre el qual hi ha
una falsa idea de permissivitat en tema de consum i de tràfic
de drogues. Un tercer consell és no transportar maletes o
paquets de desconeguts sense saber què es porta a dins. Un
altre és tenir en compte que a molts de països són els propis
venedors de drogues els que denuncien el comprador; per
tant, cautela i prevenció. I un cinquè consell és que si una
persona és detinguda a l'estranger s'ha de posar en contacte
tot d'una amb l'embaixada o consolat d'Espanya
corresponent al lloc de la detenció, que orientarà i ajudarà
en la mesura de les seves possibilitats, però aquesta ajuda
mai no suposa interrompre o alterar el curs normal de la
justícia del país en què es trobi l'espanyol que ha comès
aquell delicte.

Per tant, la proposició no de llei que avui presentam és
una proposició que pretén donar difusió a aquest tríptic per
tal de poder instar totes les administracions públiques, tots
els consells insulars, tots els ajuntaments, totes les entitats
juvenils, arribar a tots els racons de les Illes per tal de poder
transmetre, sobretot als joves quan fan els viatges, totes
aquelles recomanacions que ha elaborat el Ministeri
d'Assumptes Exteriors. 

Al mateix temps també hi ha un segon punt, que és
extremar, per part de les administracions públiques, la
selecció dels monitors que han d'acompanyar grups de joves
de tal manera que han de ser formats en matèria de drogues
i de tal manera que se'n pugui prevenir el consum. 

He recollit un breu resum, molt breument, del que és la
realitat avui d'espanyols i de balears empresonats a
l'estranger en matèria de drogues. És una realitat que ens ha
de preocupar a tots i, per tant, és important avui que
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aprovem aquesta proposició no de llei. Tenc entès que es farà
una transacció que he pogut revisar abans amb el portaveu del
Grup d'Esquerra Unida amb la qual estic d'acord: l'objectiu és
igual si es fa via conveni amb el Ministeri, es faci com es faci
però que arribi a la major part de joves que viatgen a l'estranger
aquesta informació. La xifra de presos espanyols a l'estranger ha
augmentat moltíssim els darrers anys, com també el percentatge
de detinguts per drogues. En el darrer trimestre de l'any 1994 hi
havia 836 espanyols empresonats a presons estrangeres; la
majoria, el 64%, per delictes relacionats amb el narcotràfic.
Avui, quatre anys més tard, l'any 99, tenim 1.350 espanyols,
aproximadament, que compleixen condemna o estan detinguts en
presons de l'estranger; el 72% d'aquests espanyols estan detinguts
per delictes relacionats amb el narcotràfic, per consum o tinença
de drogues. Aquest increment en els delictes relacionats en el
que seria tinença, consum i tràfic de drogues, ja es va constar a
la memòria del Pla nacional de drogues que es va presentar l'any
1996, que ja xifrava en 826 casos el nombre de detinguts a
l'estranger per delictes relacionats amb drogues, xifra que s'ha
vist molt augmentada, com hem pogut veure amb aquestes xifres,
en l'actualitat, que superen ja el mil•lenar. 

En el cas de les Illes Balears, el nombre de detinguts és de 10
balears que se distribueixen de la següent manera: dos detinguts
a Alemanya, dos a l'Argentina, un per homicidi i l'altre per tràfic
de drogues, un a Bèlgica, un a França, un a Perú per narcotràfic,
un a Portugal per narcotràfic, un al Regne Unit per narcotràfic,
tràfic de drogues, i un a Veneçuela per tràfic de drogues. És a dir,
constatam que hi ha un increment d'empresonaments i de
condemnes, fins i tot a tot Espanya i, efectivament, a les Illes
Balears per tinença, consum o tràfic de drogues. 

L'assistència a aquests nacionals, a aquest mil•lenar
d'espanyols, a aquests deu balears, la realitat d'aquesta gent és
que molts d'ells compleixen condemna en unes condicions
adverses i molt difícils; constitueix un dels aspectes més
importants de la tasca desenvolupada pels consolats. Es fixin, per
exemple, que a la República Dominicana un pres ha de pagar les
seves pròpies manilles i ha de pagar el transport per ser aconduït
a judici, com ha de pagar també el llit per poder dormir o el seu
manteniment. 

S'ha de destacar que les actuacions que desenvolupen els
nostres serveis exteriors en aquest aspecte superen en molts de
casos la major part de la països de la Unió Europea; s'han firmat
molts de convenis per poder traslladar aquests presos perquè
puguin complir les condemnes a Espanya, s'ha augmentat la
dotació pressupostària relativa a la protecció d'espanyols a
l'estranger: l'any 1996 hi havia 582 presos que cobraven prop de
51 milions de pessetes; l'any 1997 aquesta xifra ha pujat a 74
milions de pessetes.

A pesar de tot l'anterior, existeixen queixes dels familiars
que, duits per la seva bona fe, requereixen dels consolats
determinades actuacions que no es poden realitzar perquè no són
competència del consolat i, a més a més, significaria una
intromissió en els assumptes interns d'un altre país. S'oblida amb
freqüència que quan un espanyol comet un il•lícit penal a un altre
país queda sotmès a la seva jurisdicció i que l'assistència
consular mai no pot immiscir-se en els assumptes inherents a la
sobirania de l'estat de condemna o de detenció. 

Ja ho deia també l'informa del Defensor del Poble l'any 1996,
quan afirmava que l'Administració pública espanyola no és
responsable de les carències que presentin les presons de
l'estranger ni pot supervisar l'actuació de les autoritats
penitenciàries d'altres països. Aquest informe continuava

exposant les queixes, com han vist, dels familiars; aquests
denuncien les difícils condicions de vida de les persones per
la massificació, l'alimentaciò insuficient, les deficients
condicions d'higiene i de salubritat i l'escassa o nul•la
atenció mèdica que reben els interns, així com la quotidiana
perillositat pel que seria la integritat física a algunes de les
presons i, sobretot, a països iberoamericans, com és el cas
de Veneçuela o de Colòmbia, en què els presos porten dret
d'armes dins la presó. Hi ha molts d'exemples: L'any 1994
mor un espanyol en una brega a Veneçuela, un altre, el
1996, hi ha un motí i mor un espanyol, la qual cosa ens dóna
una idea de la gravetat d'aquest problema, amb la qual cosa
demanaria el suport de la Cambra de la manera que s'estimi
més oportuna per difondre aquesta informació, perquè pugui
arribar a tots els ciutadans que viatgen i especialment als
joves, perquè l'edat, sobretot dels mallorquins, i dels
espanyols que estan en aquest moment condemnats per
delictes de narcotràfic, tinença o consum de drogues és una
franja que va dels 20 als 40 anys. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Grups que vulguin intervenir? Idò
té la paraula el representant portaveu del Grup d'Esquerra
Unida i Ecologista.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ja sap la Sra. Rosa Estaràs, bé, si
no ho sap li diré, que jo no som de la peña chunga, però que
sí és bastant chunga la qüestió en què es troben joves o
persones que va a l'estranger precisament per aquestes
qüestions. És cert que dins la gent jove, sobretot, però en
general també, hi ha una certa falsa informació o falsa
suposició que segons quins països són Xauxa i que no hi ha
ni control ni vigilància, que hi ha permissivitat i que es pot
actuar amb una certa desinhibició o llibertat, quan la realitat
és molt diferent.

Per açò trob normal que hi hagi aquesta iniciativa, que
dins el Pla nacional de drogues entre moltes iniciatives hi
hagués aquesta iniciativa d'informar als joves que viatgen a
l'estranger i, en general, a tothom que viatja a l'estranger.

És un tema important. Jo no sé si tots els tríptics que fa
el Ministeri d'Assumptes Exteriors i tots els tríptics que fan
els ministeris han de donar peu a una proposició no de llei
en el Parlament, perquè si no, de tríptics, al cap de l'any se'n
deuen editar 1.000 o 2.000 i tendríem 1.000 o 2.000
proposicions no de llei en el Parlament per mirar. Jo és una
cosa sobre la qual m'agradaria fer un toc d'atenció, no vull
dir que aquest no sigui important, no, ni molt manco, no és
aquesta l'observació que faig, però sí que és cert que si tots
els tríptics que s'editen a Madrid han de donar motiu a una
proposició no de llei, tenim llargues jornades de feina en
aquest parlament.

Per altra banda, la obligació de donar a conèixer aquest
tríptic és una obligació del Ministeri d'Afers Exteriors, que
és el responsable de polítiques exteriors, etc., etc. i que no
per altra causa és l'autor responsable de l'edició d'aquest
tríptic. Clar, jo supòs que per part del Ministeri ja s'ha fet
feina per donar a conèixer aquest material a les
administracions locals, autonòmiques, perquè també siguin
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transmissores o mediadores d'aquesta informació a la gent que de
la seva comunitat surt a viatjar. Supòs que ja ho ha fet. 

Des del Parlament instar els consells, el Govern balear,
administracions locals i empreses privades perquè ho facin és la
proposta que fa el Partit Popular i nosaltres, perquè creim que és
important i perquè volem donar suport a aquesta idea, presentam
una esmena que faré arribar a la Presidència de la Mesa del
Parlament, per donar un tomb a la proposta i fer-la, crec, més
adequada a la realitat del tema. Per altra banda, també, l'exemple
que, abans d'entrar a llegir quina és l'esmena, una altra
observació a la intervenció de la Sra. Estaràs: Així com el tríptic
assenyala nou o deu països concrets, la majoria exòtics, i la
realitat de les penes per tràfic, consum o possessió
d'estupefaents, l'exemples que ha donat dels deu balears
empresonats o en situació de presó, curiosament cap d'aquests
països que surt en el tríptic hi és, tots són països europeus, o la
majoria són països europeus que no són els que surten en el
tríptic; potser els països sobre els quals dóna informació aquesta
informació del Ministeri d'Exteriors no és adequada a la realitat
que hi ha a les Illes Balears, perquè veim que no coincideixen les
situacions presents amb les que presenta el tríptic. Potser s'hauria
de revisar, tal vegada seria oportú.

Dit açò, la proposta d'esmena que feim des del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista i que també ha estat comentada
amb els altres grups de l'oposició, i per tant, si em permeten, ja
que som el primer a parlar la dic jo, però l'hagués pogut dir
qualsevol altre portaveu dels grups de l'oposició, perquè s'ha
parlat, seria, primer punt..., dels grups que donen suport al
Govern, s'ha parlat i el primer punt seria: "El Parlament de les
Illes Balears acorda dirigir-se al Ministeri d'Afers Exteriors per
conveniar amb les Administracions públiques i entitats privades
que organitzen viatges a l'estranger, especialment de joves, per
donar a conèixer les recomanacions emeses pel propi Ministeri
d'Afers Exteriors per evitar les conseqüències del consum i tràfic
de drogues a l'estranger". 

I el segon punt seria: "El Parlament de les Illes Balears insta
les Administracions públiques de les Illes Balears a tenir cura -
més que a extremar, que deia la proposició no de llei- en la
selecció de monitors responsables dels grups de joves i, en
general, d'aquells viatges que les Administracions organitzen a
l'estranger i aquells viatges que se subvencionen". La proposició
no de llei era en general, nosaltres ho circumscrivim a aquells
que la pròpia administració organitza i que per tant té capacitat
d'actuar, o a aquells que subvenciona, on també té capacitat
d'incidència real. "Formant aquests monitors -continuu ja amb la
lectura- en matèria de drogues perquè els mateixos monitors
siguin agents preventius -llevam l'article a "que siguin els agents
preventius", que semblava que eren els únics agents preventius
que han d'actuar, sinó uns més dels que haurien d'actuar en
aquest camp del consum de drogues- i, a més, es promoguin les
campanyes d'informació sobre el consum i tràfic de drogues que
siguin necessàries".

Creim que amb aquesta esmena que es fa a la proposició no
de llei que ha presentat el Grup Popular queda més adequada a
la realitat i més circumscrita a les competències, a les
possibilitats d'actuació, i si el Grup Popular l'admet, tindria el
suport em sembla que unànime d'aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Per part del Grup Socialista té la
paraula la portaveu.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente porque, como
el compañero del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
creo que el tema no merece extendernos más. Compartimos
plenamente los objetivos, creemos que hay que advertir a la
juventud de los peligros del consumo de la droga, los
peligros para la salud y las nefastas consecuencias jurídicas.
Por lo tanto no podemos dejar de compartir el objetivo de
que reciban esta información, pero desde luego parece
mucho más lógico que sea el propio Ministerio de Asuntos
Exteriores, que ha elaborado esa información, que se
encargue de difundirla y hacerla llegar a los interesados.

También nos parece absolutamente correcto que, por
parte de las Administraciones públicas de las Islas Baleares
se extreme el cuidado, la precaución a la hora de elegir los
monitores que deben acompañar a los jóvenes en los viajes
que organizan estas instituciones y que estos monitores
estén debidamente formados. 

Por lo tanto, únicamente para apoyar la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. La Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Per agrair als grups del govern,
que donen suport al Govern, el seu vot afirmatiu. Accept
l'esmena, em sembla -potser- més circumscrita a les nostres
competències. 

He de dir al Sr. Portella una sèrie de coses: He fet
esment als deu detinguts que estan detinguts i condemnats.
Hi ha tota una..., no he tengut accés ja a la informació
d'aquella gent que es troba detinguda i pendent de procés,
però coincideixen en la major part de països que surten en
el tríptic, com pot Tailàndia, República Dominicana o
Veneçuela. En qualsevol cas sí que tenc la distribució de
detinguts espanyols a l'estranger per aquest tipus de delicte
i dels 1.335 espanyols detinguts, 995 ho són per droga; el
següent delicte és el robatori, 58, i altres 91, però de 1.335
995 ho són per droga, i bàsicament en tot el que és el marc
mundial, a països africans, a països iberoamericans i
Tailàndia, que són ara les destinacions que tenen aquesta
falsa idea de permissivitat en matèria de tinença, consum i
tràfic de drogues, i com hem pogut veure a l'exposició, pot
acabar fins i tot amb la pena de mort, per la qual cosa em
sembla bé conveniar amb el Ministeri i que es pugui arribar
a tots els racons de les Illes i prioritàriament als joves,
perquè puguin estar informats de la legalitat d'aquests
països, de la legislació local i, sobretot, puguin prevenir,
bàsicament per no haver després d'estar fent una feina molt
difícil de fer, que no pot canviar mai les condicions
d'aquestes presons i que no pot canviar mai la legislació
local d'aquests països. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Estaria d'acord amb l'esmena que
li han proposat i que procedim a llegir? Secretari primer...,
el secretari, perdó, segon, donarà lectura al text.

EL SR. SECRETARI PRIMER:
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Gràcies, Sr. President.

"El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Ministeri d'Afers Exteriors, a convenir amb les Administracions
públiques i entitats privades que organitzin viatges a l'estranger,
especialment de joves, per donar a conèixer les recomanacions
emeses pel propi Ministeri d'Afers Exteriors per evitar les
conseqüències del consum i tràfic de drogues a l'estranger.

"El Parlament de les Illes Balears insta les Administracions
públiques de les Illes Balears a tenir cura en la selecció dels
monitors responsables dels grups de joves i, en general, d'aquells
viatges que les Administracions organitzen a l'estranger i aquells
viatges que se subvencionen, formant aquests monitors en
matèria de drogues perquè els mateixos monitors siguin agents
preventius del consum de drogues i, a més, es promoguin les
campanyes d'informació sobre el consum i tràfic de drogues que
siguin necessàries".

EL SR. PRESIDENT:

Amb aquest text procedim a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions? Tampoc.

En conseqüència, amb el text proposat queda aprovada la
proposició no de llei 3278, presentada pel Grup Popular, relativa
a compliment de recomanacions donades pel Ministeri
d'Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del consum
i tràfic d'estupefaents a l'estranger.

Declaració institucional referida a la situació provocada per
la ruptura de la treva d'ETA.

A continuació els grups parlamentaris, amb l'alteració de
l'ordre del dia que hem fet, han consensuat una declaració
institucional respecte a la situació generada per la ruptura de la
treva anunciada per l'organització ETA.

Procediré a llegir-la i després els diputats manifestaran el seu
parer:

"El Parlament de les Illes Balears vol manifestar,
explícitament, el seu rebuig a l’anunci fet per la banda terrorista
ETA de donar per acabada la treva. Una treva que ha durat 438
fies i que havia obert esperança d’aconseguir una via definitiva
per aconseguir la pau.

Aquest parlament, dipositari popular i de la voluntat
democràtica dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears,
es vol pronunciar contra un fet que qualifica de greu atemptat a
l’Estat de Dret.

El Parlament de les Illes Balears considera que ara és hora de
mostrar fermament la unió de totes les forces democràtiques,
contra la coacció i el xantatge que suposa al Govern espanyol i,
especialment, als ciutadans del País Basc el retorn de l’amenaça
terrorista.

És, per tant, moment d’unir esforços a favor de la democràcia
i de la llibertat. Els bascos han triat, recentment, les seves

institucions d’autogovern i han deixat clara quina era la seva
voluntat.

La fi de la treva no només atempta contra la ciutadania
basca sinó contra tots els demòcrates de l’Estat espanyol,
contra totes les persones que defensen la llibertat i la
justícia. Per tant, ara és el moment de no baixar la guàrdia,
i res no ens ha fet canviar l’opinió que l’única solució
possible ha d’arribar per la via del diàleg i de la negociació.

És per tot això, que el Parlament vol expressar el
sentiment de consternació que li ha provocat la nova
amenaça terrorista i confia que encara quedi alguna espurna
d’esperança per reprendre el procés de pau que mai no
hauria d’haver-se interromput. Només volem demanar a
ETA que escolti el clam de la societat i que no ens
condemni a la barbàrie quotidiana que significa conviure
amb la violència.

A la seu del Parlament, el 30 de novembre del 1999."

S'aprova per assentiment? S'aprova.

Esgotat l'ordre del dia d'avui matí, aixecam la sessió fins
avui horabaixa a les 16,30.
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