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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Señores, vamos a empezar. ¿Hay alguna sustitución?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Eduard

Riudavets.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguien más?

Asiste a la comisión la Hble. Consellera de Presidencia,

Sra. Rosa Puig Oliver, que viene acompañada del Sr.

Bartolomé Morey Martí, que és el secretario administrativo de

la Comisión Delegada del Gobierno de las Islas Baleares para

Asuntos Sociales.

I.1) Pregunta RGE núm. 495/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana Lluïsa M ascaró i M elià, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a comissió delegada del

Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris.

Por lo tanto, pasaremos al primer punto del orden del dia.

La primera pregunta es la RGE núm. 495, relativa a la

Comisión delegada del Gobierno de las Islas Baleares en

materia de asuntos sociosanitarios.

Interviene la Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,

del Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista. Tiene la

palabra.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, a part d’agrair que el

Govern ens hagi enviat algú per respondre-les, lamentar que

des de dia 3 de febrer fins dia 21 d’abril, així mateix han passat

dies per fer les preguntes, i simplement les havíem fet per saber

exactament en què consistia aquesta comissió delegada. No les

havíem passat per escrit per si no ens quedava alguna cosa

clara, després poder insistir i demanar-ho, i hem passat quasi

quasi un trimestre. Per tant, agrair que, finalment, alguna

persona representant del Govern sigui aquí.

Simplement, passaré a exposar la pregunta: Quins acords ha

pres la Comissió delegada del Govern de les Illes Balears en

matèria d’afers sociosanitaris fins al dia d’avui?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Tiene la palabra la Hble. Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Rosa Maria Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació amb la seva qüestió, he

d’informar que aquesta comissió delegada ha tingut distintes

sessions, la primera va ser dia 27 d’agost de l’any 2003, on es

va fer la sessió constitutiva i on els membres d’aquest òrgan

colAlegiat expressaren i dugueren, avaluaren conjuntament

quins eren els recursos que cada conselleria tenia en aquest

àmbit específic, que és l’àmbit de l’atenció sociosanitària. La

primera sessió ordinària que es va fer va ser dia 30 d’octubre

del 2003. El funcionament bàsic d’aquesta comissió és que tots

els membres presenten els objectius per posar dins l’ordre del

dia, i llavors la seva presidenta convoca. Hi ha distints apunts

a acordar que fan referència a diferents conselleries. Hem de

dir que després de cada sessió s’han donat a conèixer quins són

els acords que s’han pres.

Jo no tenc cap inconvenient a recordar quins han estat

aquests acords, i ho faré un poc de forma ràpida, si després

volen entrar en detall en alguns d’aquest temes, tampoc no hi

tenc cap inconvenient.

Per començar en un ordre concret, començaríem per la

sessió de dia 30 d’octubre, que va ser la primera sessió

ordinària, en aquesta sessió es prengueren acords relatius,

precisament, a la meva conselleria de Presidència i Esports. Jo

vaig proposar en aquell moment la conveniència de deliberar

sobre la possibilitat de constituir tota una sèrie de formes,

d’articular formes reglades de colAlaboració amb els distints

consells insulars, a fi que poguéssim tenir la creació de distintes

infraestructures socials. En aquest cas, són les que fan

referència a la constitució dels consorcis que ja estan, i avui en

dia són una realitat, els consorcis de recursos socioassistencials

per a l’illa de Mallorca i els de l’illa d’Eivissa i de Formentera.

Aquesta va ser la primera proposta que jo vaig fer en aquesta

comissió delegada, i aquesta comissió va acordar que fossin,

precisament, amb personalitat de consorcis.

Un altre acord va ser a través de la Conselleria d’Obres

Públiques, que ens va proposar la reserva d’un local propietat

de l’entitat pública de l’IBAVI, per destinar-lo amb règim de

lloguer a l’Associació balear d’esclerosi múltiple, que és un

espai de 255 metres quadrats on s’ha instalAlat un centre de dia

per a aquestes persones. 

En aquesta mateixa comissió de dia 30 d’octubre es va

adoptar un altre acord proposat per la meva conselleria de

Presidència, que era poder establir unes premisses i unes

condicions d’una colAlaboració en el que seria l’Associació de

pares de nins oncològics de les Illes Balears, concretament

ASPANOB, una colAlaboració que avui en dia també ja s’ha

formalitzat.

També es va acordar, per una altra banda, arran d’un

informe que va presentar la consellera de Salut i Consum sobre

el mapa sociosanitari de les Illes Balears, i així mateix com un

element de partida important, fer un seguiment de l’elaboració

d’un pla sociosanitari de les Illes Balears. La Conselleria de

Salut i Consum va fer, a més, una altra proposta sobre la

conveniència d’estructurar un futur de model d’atenció de la

drogodependència.
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Finalment, també s’han duit a terme altres acords

importants en distintes sessions, com a la de dia 3 de desembre,

es va triar aquest dia per fer aquesta comissió entenent que era

el dia internacional de la discapacitat i sobre aquest acord es va

fer una programació de coordinació i impuls de polítiques de

govern en favor d’aquestes persones. Una altra sessió que es va

dur a terme va ser la de dia 26 de gener passat, on es va acordar

ja definitivament impulsar l’elaboració d’un pla sociosanitari

específic per a les Illes Balears, i la intenció és poder

implementar-lo durant aquesta legislatura, aquesta feina s’ha

encarregat a la Conselleria de Salut i Consum que és la que dur

a terme aquesta iniciativa i la que pròximament ens donarà ja

uns possibles resultats sobre aquesta elaboració.

En un altre ordre de coses, en aquesta comissió delegada hi

va haver un informe del conseller de Treball i Formació sobre

les ajudes atorgades en el marc dels programes operatius de

l’Objectiu 3 per al Servei d’orientació específic i itineraris

integrats d’inserció en mercats dins l’eix núm. 7. També el

titular de la Conselleria de Treball i Formació va informar

sobre un conveni de colAlaboració amb el SOIB i l’Ajuntament

de Palma per al desenvolupament de programes d’inserció

laboral de persones amb dificultats d’inserció sociolaboral. En

aquell moment, en aquella comissió, es trobava encara en

tràmit.

En aquesta comissió de dia 26 també es va informar en un

punt important, que es farà també en colAlaboració de la

Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria de Presidència,

i va destinat bàsicament a ajudar les famílies que tenen malalts

d’Alzheimer. Hi ha un edifici a l’Hospital Joan March, que és

el denominat “Casa de les nines”, i la nostra finalitat és poder-

lo adaptar i dotar-lo de les condicions necessàries perquè sigui

un centre de respir per a aquests pacients d’Alzheimer. En

aquests moments, és la Conselleria de Salut la que ens ha de

presentar, a la pròxima comissió, que es farà dia 26 d’abril,

dilluns que ve, un estudi de viabilitat i del que serà el

pressupost de l’adaptació d’aquest edifici de l’Hospital Joan

March.

Aquests són, bàsicament, els acords que s’han vengut

prenent a les distintes comissions, dels quals nosaltres hem

informat sempre després de cada sessió. Entre ells, hi ha

distints acords més dels quals ja hem informat, però

bàsicament, crec que els més importants fins ara han estat

aquests.

Crec que es pot veure que la Comissió delegada funciona de

forma important, es ve reunint periòdicament cada mes, encara

que el mes de novembre no es va fer, perquè es va considera

oportú que es poguessin agrupar tots els temes a dia 3 de

desembre i, per tant, es feia la comissió amb els acords del mes

de novembre i del mes de desembre, però l’objectiu principal

d’aquesta comissió és que totes les conselleries implicades en

temes sociosanitaris tenguin un espai en aquesta comissió, on

es puguin reunir i es puguin presentar propostes i es puguin dur

a terme acords. Aquest és un dels objectius principals d’aquesta

comissió, entre d’altres, que estan especificats en el seu decret.

Crec que el funcionament d’aquesta comissió delegada i,

sobretot, l’amplitud de propostes que fins ara han arribat és

sincerament grossa. Dir que la propera comissió és per a dia 26

i que hi ha un ordre del dia extens i que no només són anuncis,

sinó que cada objectiu que es planteja a cada comissió delegada

ja ha tengut, avui en dia, pràcticament el seu fruit, i que molts

d’acords i convenis que s’han proposat amb distintes

associacions sociosanitaris estan avui en dia normalitzats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Por un tiempo máximo de cinco

minutos, tiene la palabra la Sra. Mascaró, para réplica.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Veu com anava bé poder fer aquestes

preguntes? Perquè la informació que teníem, almenys a través

dels mitjans de comunicació, que és d’on les hem pogut recollir

en principi, era que l’únic acord que s’havia fet, l’única cosa

que havíem tret d’aquesta comissió interdepartamental era la

declaració institucional de dia 3 de desembre, per tant trobàvem

molt estrany que només es fessin aquestes coses.

Per tant, agrair la seva resposta. Així mateix, trobam que

acords se’n prenen poquets, però sí que creim que aquesta

coordinació, en principi, podria ser bona.

No acabam d’entendre prou bé, per què s’han creat, després

d’aquesta comissió, aquests consorcis amb altres institucions,

perquè al final tenim una sèrie d’infraestructures, l’Institut del

Consell de Mallorca, que evidentment no depèn del Govern,

sinó que és del Consell de Mallorca, però tota una sèrie

d’infraestructures diferents que, al final, no arribam a aclarir

ben bé quines són les seves funcions, però després, amb les

altres preguntes ja ho podré demanar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Para contraréplica, por un tiempo

máximo de cinco minutos, tiene la palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta qüestió, Sra.

Diputada, la veritat és que discrep en la quantitat dels acords

que s’estan adoptant, perquè la veritat és que són molts i molt

importants. Bàsicament he enumerat els més importants, i me

n’he deixat alguns quants per no fer-me massa pesada, però si

es considera que he de donar compte de tots, tampoc no hi tenc

cap inconvenient.

I en relació amb la darrera qüestió, en el tema dels

consorcis, crec que és una confusió que no té raó de ser. Aquí

estam parlant d’una comissió delegada del Govern, que

evidentment està formada per diferents conselleries del Govern,

perquè per això és del Govern, i entre tots els acords que s’han

adoptat, el dels consorcis és un més, és una proposta que vaig

fer a la comissió delegada, perquè és un tema prioritari per a la

meva conselleria, en aquest cas, la possible creació

d’infraestructures sociosanitàries i bàsicament socials.

Aleshores, la forma d’instrumentar que va creure aquesta

comissió que era la més adequada, eren aquests consorcis i,

evidentment, hi estan implicades d’altres institucions, com no
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podria ser d’altra manera, perquè recordem que amb la Llei de

transferències als consells insulars en matèria social els

correspon la construcció i la gestió d’aquestes infraestructures.

A les distintes reunions que hem tengut amb els consells

insulars, ha quedat clar que ells no poden assumir aquesta

càrrega tan important i nosaltres, com a Govern, els oferírem la

nostra colAlaboració, per això es va considerar que la forma més

oportuna eren aquests consorcis. Però insistesc, la creació

d’aquests consorcis és simplement un acord d’aquesta comissió

delegada com els altres acords que es puguin dur a terme i que

facin referència a altres conselleries que tenguin temes

sociosanitaris d’aquest govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 496/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana Lluïsa M ascaró i M elià, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a objectius de la

comissió delegada del Govern en matèria d'afers

sociosanitaris.

Pasaremos a la siguiente pregunta, la núm. 496. Tiene la

palabra la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Entenem que una comissió delegada

en temes tan importants com els afers sociosanitaris ha de tenir

uns objectius i voldríem saber quins objectius s’ha marcat per

a aquest any i per a aquesta legislatura aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Para contestar, tiene la palabra la

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Rosa Maria Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació amb els objectius

d’aquesta comissió, evidentment es troben detallats en el decret

de la constitució, encara que no tenc cap problema per

especificar quins són els més importants. Crec que totes les

preguntes que es puguin fer en relació amb aquesta comissió es

duran allà mateix. L’objectiu principal d’aquesta comissió és

que a les nostres illes, com a qualsevol altra comunitat, de cada

vegada més, podem tenir persones que necessiten de la

colAlaboració de l’administració, en aquest cas, persones

dependents, i bàsicament podríem dir que estan incloses a un

espai que possiblement no estigui del tot definit, que és l’espai

sociosanitari. Això vol dir que aquestes persones necessiten de

la colAlaboració de distintes conselleries, no només de la

Conselleria de Presidència en temes socials, ni de la

Conselleria de Salut en temes sanitaris, sinó també d’altres

conselleries que poden aportar molt en aquests tipus de

recursos. Per tant, l’objectiu principal de la constitució

d’aquesta comissió delegada va venir en l’esperit de poder

donar una resposta adequada a totes les mancances que puguin

sorgir, i bàsicament també a poder establir quins són els

recursos amb què avui en dia comptam i, sobretot, fer unes

bases de futur.

Així mateix, aquesta comissió delegada està facultada per

poder adoptar acords i bàsicament també està facultada per

poder elevar al Consell de Govern acords importants en aquest

sentit. Per tant, objectiu no només en té un, sinó realment donar

suport a totes les necessitats que es puguin donar en aquest

àmbit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para réplica, tiene la palabra la

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Esperàvem que els objectius fossin

una mica més concrets, perquè és evident que donar suport a

les persones que ho necessiten és un objectiu general de

qualsevol govern, tengui o no tengui comissions delegades, per

tant, demanaríem una mica de concreció, almenys per a aquest

2004, quin objectiu s’ha marcat, si se n’ha marcat cap. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Rosa Maria Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Evidentment que té objectius, i no és

que se’ls hagi marcat només, sinó que els compleix i jo crec

que don compte detallat de tots els acords que s’han pres fins

ara. Potser, però, si n’havia de destacar un en aquests moments,

seria l’impuls de l’elaboració d’un nou pla sociosanitari que ve

a ser la base per damunt la qual nosaltres podem començar a fer

feina. És ver que hi havia un pla sociosanitari redactat, que era

purament teòric i que no servia perquè nosaltres poguéssim

començar a fer feina, per tant un dels objectius immediats en

aquest moment ha estat ell. Què pretenem amb aquest

instrument?, tenir una definició d’un nou espai que ens permeti

realment abordar efectivament una atenció integral a aquestes

persones, com jo deia, en convergència, evidentment, amb

altres institucions, com poden ser els consells insulars i també

amb els ajuntaments, perquè el que no volem és una

juxtaposició i tampoc no volem unes intervencions parcelAlades

dels diferents agents que en aquests moments estiguin

compromesos amb aquests temes ni amb les institucions

implicades.

A què aspiram? Aspiram, en definitiva, a poder disposar

d’un instrument que faciliti la comprensió actual de la situació

sociosanitària, així mateix volem un instrument que ens

pronostiqui fer (...) les actuacions futures i que ens desenvolupi

els seus projectes sobre un ordenament normatiu, i que amb tot

això ens possibiliti poder articular un model d’organització, un

model on puguem incorporar recursos humans, materials,

tècnics, econòmics i educatius i sobretot també que procedeixin

de l’àmbit sanitari i social, i que els puguem aplicar de forma

simultània o de forma seqüencial. Per tant, aquestes són les

bases que estan establertes en aquesta comissió delegada en
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aquest moment, i té un impuls important, fa feina sobre aquest

tema i, com deia, un dels objectius principals és poder dur a

terme l’aplicació d’aquest pla dins aquesta legislatura i que hi

puguin estar implicades totes les conselleries. Però és que no

només és un objectiu sol, sinó que cada conselleria, en aquest

cas, té objectius principals, propis, i el que fa aquesta comissió

delegada és articular-los, i no només són objectius que no

s’hagin posat en marxa, sinó que jo, per exemple, explicava que

un dels primers objectius de la meva conselleria, que és de la

que més puc parlar, era la constitució d’uns instruments

eficaços que em donassin la possibilitat de poder construir

aquestes infraestructures a les diferents illes, i ara ja estan en

marxa. Per tant, són objectius que es plantegen i que es

compleixen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 497/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a funcions de la comissió

delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris.

Pasamos a la siguiente pregunta, que és la núm. 497,

relativa a las funciones de la comisión delegada. Tiene la

palabra la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Dins tota aquesta bateria de

preguntes, volíem saber exactament quines són les funcions

assignades a aquesta comissió, perquè, enllaçant amb la

resposta que em domava abans la consellera, diu que cada

conselleria té els objectius principals i els propis, i bàsicament

ella coneix els de la seva, però a mi m’agradaria conèixer els de

la comissió. Quines són les funcions de la comissió, perquè, de

fet, de vegades hi ha certes respostes, fins i tot vós mateixa ens

havíem dit, Sra. Consellera, quan vos demanàvem si ho fèieu en

coordinació amb altres conselleries, parlant del pressupost i

d’altres coses, ens havíeu contestat que vós sabíeu de la vostra

i no sabíeu de les altres, i cadascú feia les seves. Per tant,

voldríem saber exactament quines són les funcions que té la

comissió com a comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Tiene la palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta qüestió, Sra.

Diputada, crec que està clar, perquè evidentment hi ha un

decret que crea aquesta comissió delegada i a l’article 3

s’especifiquen exactament quines són les competències

d’aquesta comissió. Jo ja he dit que no tenc cap inconvenient

a dir-les, però crec que és més fàcil que cada diputat se les

pugui llegir. 

Quins són els objectius? Bé, en primer lloc, aquesta

comissió delegada coordina i dur a terme el seguiment de les

diferents conselleries de l’administració de la comunitat

autònoma en matèria sociosanitària. Així mateix, examina i

avalua els recursos d’atenció sociosanitari a les Illes Balears i,

si pertoca, pot elevar propostes al Consell de Govern per a la

utilització més eficient dels recursos sociosanitaris que hi ha i

dels de nova creació. Si és el cas, també estudia aquells

assumptes en matèria d’atenció sociosanitària que afecten

diverses conselleries i que requereixin l’elaboració conjunta

d’una proposta prèvia a la deliberació i a l’acord del Consell de

Govern. Per una altra banda, aquesta comissió delegada resol

els assumptes en matèria d’atenció sociosanitària que afecten

més d’una conselleria i no requereixen ser elevats a la

consideració del Consell de Govern.

Aquests són els objectius que estan detallats en aquest

article 3 del decret, i que són els objectius generals.

Evidentment, si he d’entrar en cada punt concret de cada

objectiu que s’ha presentat per part de cada conselleria, ..., els

he explicat a la meva primera intervenció, que eren els acords

que vostè m’ha demanat i que jo li he detallat, no hi tenc cap

inconvenient, però se n’ha donat resposta després de cada

sessió. Aquests són els objectius primordials i essencials

d’aquesta comissió.

Quan em diu que quan jo vaig comparèixer a la meva

comissió de pressuposts i no sabia del pressupost de les altres

conselleries, sincerament, diputada, no tenc per què haver de

conèixer què pensa fer cada conselleria amb els seus

pressuposts, jo em preocuparé dels meus, i la comissió

delegada és un altre tema totalment i absolutament distint.

Aquesta comissió delegada està integrada per distintes

conselleries que tenen a veure amb problemes i amb recursos

sociosanitaris, i, evidentment, jo tenc coneixement de tots els

acords que s’adopten en aquella comissió perquè hi som

present, i no només és que hi sigui present, és que som la

secretària, per això, ja he fer una relació, no molt extensa, de

tots els acords que s’havien adoptat fins ara i, a més, si els he

de fer de forma més detallada, tampoc no hi tenc cap

inconvenient, però és que els objectius bàsics i principals són

els que figuren al decret. Jo el que li aconsellaria és que, en

aquest cas, es llegís el decret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. En turno de réplica, tiene la

palabra la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Miri, Sra. Consellera. De la mateixa manera que ens ha

llegit els objectius que hi havia a l’article 3, ens hagués agradat

que ens llegís els objectius que s’ha marcat la comissió per al

2004, que no hi són a l’article 3. Això, per una banda.

Deis que no teniu per què conèixer els pressuposts de les

altres conselleries, per ventura hi puc estar d’acord o no, però

el que és cert és que hi ha temes que són conjunts amb altres

conselleries, que s’havien fet així altres anys, que simplement

vos demanàrem si aquests temes continuaríem, que serien temes

com, per exemple, els dels mediadors culturals, que serien

funció d’aquesta comissió interdepartamental d’afers

sociosanitaris, i vós em contestàreu que vós coneixíeu els
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vostres temes i no els altres, i si crear una comissió per anar

coordinats en temes sociosanitaris, evidentment se suposa que

les conselleries que tenen temes en comú han de saber què fa

l’altra per no fer el mateix o deixar-ho de fer totes dues. Per

tant, simplement era això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Para contraréplica, tiene la palabra

la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, per contestar temes de

la meva conselleria, no tenc cap inconvenient a comparèixer el

dia que vostè m’ho solAliciti, però jo avui aquí he vengut a

contestar temes sobre la comissió delegada i és el que faig. He

dit que de tot el tema de la comissió delegada, evidentment, en

tenc coneixement, però li puntualitzaré molt més.

La funció bàsica d’aquesta comissió delegada és coordinar

totes les actuacions que duguin a terme les distintes conselleries

que tenguin alguna cosa a veure amb aquest tema, i això és el

que s’ha fet fins ara. Li puc posar com a exemple el primer que

li he posat, per exemple, un conveni que es va firmar amb

ASPANOB, evidentment no només és de la meva conselleria,

sinó que també és de la Conselleria de Salut. Què feim?

Cadascú dur el que li toca en aquell tema i per això es permet

firmar un conveni amb ASPANOB perquè hi ha distintes

conselleries que hi estan implicades, i el que fan les distintes

conselleries és abocar recursos precisament per no duplicar

amb aquest tema i amb els altres que puguin anar sorgint.

Evidentment, tots els temes no es poden tractar a una única

comissió, és que jo crec que aquesta comissió, com he dit,

funciona de manera molt positiva i a cada comissió s’adopten

7, 8, 9 o 10 acords importantíssims per a aquest sector

sociosanitari de les nostres illes.

La feina que es fa és màxima i, a més, hi estan implicades

totes les conselleries i totes hi aporten. Basta dir que en els

punts dels ordres del dia d’aquesta comissió, no només aporta

una sola conselleria, com pot ser la meva o la de Salut, que

serien les que tal vegada més importància tenen en aquests

temes, sinó que fins i tot hi colAlabora la Conselleria d’Obres

Públiques, la d’Educació, la d’Economia i fins i tot la

d’Interior, i en aquelles comissions es discuteixen, es debaten

i es deliberen assumptes molt importants. I el més important és

que sempre es prenen acords positius per a aquests sectors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 498/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a periodicitat de la

comissió delegada del Govern en matèria d'afers

sociosanitaris.

Pasamos, finalmente, a la última pregunta, que és la número

498, sobre periodicidad de la comisión delegada. Tiene la

palabra la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Bé, de fet, algunes de les qüestions

que surten aquí ja s’han contestat a les anteriors, perquè la

consellera ja ha dit que es reunia cada mes, jo volia dir si tenia

un dia fix, quina era la periodicitat i si se n’aixecava acta, en

aquest cas era l’única cosa que no teníem, però aprofitaré per

dir que, evidentment, si s’ha de coordinar, si la secretària de la

comissió, que deis que sou vós, Sra. Consellera, heu de

conèixer què fan els altres, i a mi, per exemple, preguntes com

si al Pla 0-3, en temes de les escoletes vos coordinaríeu amb

Educació, no he sentit mai que em diguéssiu que sí ni que es

tractaria dins aquests punts. Després heu dit que a cada

comissió s’havien pres 7 o 8 acords importantíssim i aquí

només n’heu dit 5 o 6, per tant, els haurem de demanar per

escrit després, supòs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Le contesta la Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Bé, Sra. Diputada. La veritat és que després de cada sessió

d’aquesta comissió s’ha donat succint compte de tots els acords

que s’han presos. Jo he enumerat els més importants per no

venir aquí amb un repertori de 50 coses que s’haguessin

adoptat en aquesta comissió. Si vostè vol fer una solAlicitud, no

hi tenc cap inconvenient, faci-la. Jo el que faré en aquest

moment és contestar la pregunta que vostè em formula, que és

la periodicitat.

Està establert també en el decret que es reuneix cada mes,

he dit que el mes de desembre i el mes de novembre es van

agrupar sobretot pel dia internacional de la discapacitat. I sobre

si se n’aixeca acta, evidentment sí, s’hi fan constar distintes

circumstàncies, com poden ser les relatives al temps, al lloc i

als assistents, i les decisions dels acords adoptats. Aquesta

comissió té el mateix funcionament que un consell de govern,

aleshores els acords que s’hi prenen sempre són secrets, el que

passa és que nosaltres hem considerat sempre que era oportú

donar compte de tots els acords que s’han presos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para réplica, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Hem d’entendre que si té el mateix

funcionament que el Consell de Govern, no deuen ser els

acords que són secrets, sinó les deliberacions. En el Consell de

Govern les deliberacions són secretes, però els acords són

públics, per tant, dels acords sí que en podem demanar més

coses. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Mascaró. Para finalizar, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Rosa Maria Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Diputada, són les

deliberacions, vostè perdoni, però, així mateix, jo he dit que en

cap moment no s’ha amagat cap acord que s’haguessin adoptat,

evidentment perquè sempre són acords positius i a petició de

les distintes conselleries per anar sempre a favor d’aquests

colAlectius. Vostè, si vol, pot demanar compte de tots els acords

que s’han anat adoptant i en tendrà una relació detallada com

s’ha fet sempre i s’ha donat a conèixer fins i tot els mitjans de

comunicació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Antes de pasar al siguiente punto

del orden del día de hoy, agradecemos la presencia de la Sra.

Consellera de Presidència y Deportes, Sra. Rosa Puig , y de su

acompañante, Sr. Bartolomé Morey Martín. Muchas gracias.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1038/04, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa al pacte

antiterrorista i rebuig del comunicat de la banda terrorista

ETA.

Por tanto, pasaríamos al segundo punto del orden del día,

que es una proposición no de ley presentada por el Grupo

Parlamentario Popular, la núm. 1038, referida al pacto

antiterrorista y al rechazo del comunicado de la banda terrorista

ETA. Tiene la palabra el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Moltes gràcies, Sr.

President. Senyores i senyors diputats, intentaré ajustar-me al

màxim al temps que es dóna per fer la defensa d’aquesta

proposició no de llei, i ajustar-me al màxim al seu contingut i,

per tant, en la primera intervenció deixaré absolutament de

banda totes les reaccions que va provocar en el seu moment la

seva presentació i les valoracions que va merèixer per entrar en

el que realment en el nostre grup ens importa, que no podem

perdre de vista, malgrat els desgraciats esdeveniments que hem

viscut recentment, les conseqüències també del terrorisme

d’ETA i, sobretot, no podem perdre mai de vista quina és la

circumstància en què encara avui es troben molts de ciutadans

i ciutadanes en el País Basc.

D’entrada aquesta proposició no de llei té quatre punts, en

els quals jo definesc els tres punts, número 1, número 2 i

número 4, com a posicionament clar i contundent de quina ha

de ser l’acció i l’actitud pel que suposa i representa la banda

terrorista ETA, i el punt número 3, que és més una consideració

de caràcter polític que, una volta constituït el Govern de

Catalunya i el Govern d’Espanya, han de ser respectuosos amb

les decisions preses amb independència de si aquestes ens

agraden més o menys; no li don ni li donam ni la importància

ni la transcendència -ja ho vaig manifestar així quan la vaig

presentar- que donam als punts números 1, 2 i 4.

Per tant han d’entendre que comenci la meva intervenció

avui saludant sincerament i d’una manera positiva tant la

intervenció de l’actual president del Govern d’Espanya, en José

Luis Rodríguez Zapatero, en el seu debat d’investidura, com la

intervenció també del cap de l’oposició Mariano Rajoy en el

que fa referència a aquest tema. 

Com poden comprendre vostès, a una formació política com

la nostra li conforta avui veure reafirmats els plantejaments, o

almenys així ho interpretam, que es donen en aquests punts 1,

2 i 4 de la nostra proposició no de llei, perquè aquests punts

són uns punts molts clars, molt clars i que volen deixar de

banda qualsevol ombra de dubte sobre quina és la nostra

posició sobre el que suposa, ha suposat i encara continua

suposant la banda terrorista ETA. A açò fa referència el primer

punt, que rebutja de forma rotunda tots i cada un dels punts

continguts en el comunicat de la banda terrorista ETA el passat

dia 18 de febrer. El consideram immoral, el consideram

atemptatori contra les bases i els fonaments de la democràcia,

el consideram un xantatge inacceptable i, a més a més, el

consideram un comunicat que mereix el qualificatiu de rebuig

total i absolut sense palAliatius. 

Per si a qualcú encara li queda dubte no tenc cap

inconvenient en dir-li quin és el contingut d’aquest comunicat

que va fer ETA, on dividia el territori espanyol entre territoris

que estaven salvats d’atemptats i territoris que no estaven

salvats d’atemptats i, per tant, per solidaritat amb tots els

territoris que integren la nació espanyola, des del País Basc i

Catalunya fins a Andalusia, ciutats de Ceuta i Melilla, Canàries,

Balears i la resta, a tots per igual, crec que nosaltres hem de

mantenir una actitud de fermesa en el rebuig d’aquest

comunicat.

Quant al punt número 2 també m’alegra que coincidim en

el fet que no hi ha via de diàleg possible amb cap banda

terrorista si prèviament no es dóna un condicionant que és un

condicionant inalterable, que és l’abandonament totalment de

les armes, l’abandonament total de les accions terroristes, no

treves, posar en mans de l’estat de dret tota l’estructura i

infraestructura de la qual encara poguessin disposar, i que

únicament d’aquesta manera es pot encetar un procés obert de

cara a la desaparició total de la banda terrorista ETA. Com deia

el primer ministre britànic, una rendició total.

Quant al darrer punt, que és el punt número 4 -“El

Parlament de les Illes Balears insta totes les formacions

polítiques a donar suport i reafirmar-se en totes les mesures que

contempla l’acord per les llibertats i contra el terrorisme”-, no

hem volgut afegir aquí ni un punt ni una coma ni una ratllada

al que nosaltres consideram, i també celebram que coincidim o

que almenys en el Congrés de Diputats hagin coincidit els dos

màxim responsables, entre d’altres, del que ha suposat, suposa

i esperem que encara suposi més de cara al futur el pacte per la

llibertat i contra el terrorisme subscrit pel Partit Popular, el

Partit Socialista, el govern anterior i el secretari general, actual

president del Govern d’Espanya. La passa que donam més és

fer referència precisament al que es va dir en el discurs

d’investidura, que aquest pacte continua totalment vigent;

reafirmar que ha estat bo per a la salut democràtica del nostre

país i que ha estat bo també per a una lluita efectiva contra

ETA que mai no s’havia vist que s’haguessin aconseguit tants
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d’èxits en la lluita contra el terrorisme, i per suposat entenem,

com va dir l’actual president, que aquest és un pacte no

excloent, sinó que és un pacte que està obert a la resta de

formacions polítiques i, en aquest sentit, ens alegra que

nosaltres també l’haguéssim reafirmat, ens haguéssim avançat

en el mes de febrer, quan vam presentar aquesta proposició no

de llei.

Perquè no ens equivoquem. Jo crec que avui més que mai,

si se’m permet, presidenta, i en aquest to, acabaria amb aquella

cita de Cora Wells quan diu que quan un somia tot sol només

és un somni, però quan som capaços de somiar tots junts aquest

somni es pot convertir en realitat. Jo demanaria que avui es fes

realitat aquest posicionament de totes les forces polítiques de

rebuig total al comunicat fer per ETA, un suport total a la lluita

contra el terrorisme, i un rebuig total a qualsevol tipus de

negociació amb una banda terrorista, sigui la segui aquesta

banda terrorista, si abans no s’ha produït una rendició total de

la lluita armada que fa una banda terrorista, que no és lluita

armada sinó que és simplement terrorisme.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Entram en el torn de fixació de

posicions. Donat que no hi ha intervenció per part del Grup

Parlamentari Mixt, correspon al Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, i té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que m’he

quedat una mica sorprès quan vaig veure l’ordre del dia

d‘aquesta comissió i que venia aquesta proposició no de llei,

perquè sincerament pensàvem que s’hauria retirat, que no

s’hauria dut en aquest moment, i no havia preparat la

intervenció perquè sincerament volia escoltar prèviament

l’argumentació del portaveu del Partit Popular i em trob amb

un altre dubte. En principi pensava que no es presentaria, i ara

el dubte és si el punt número, que no se li dóna molta

importància, diuen, es retira o no es retira, perquè no he

escoltat que es retiràs. Per tant fixaré la posició sobre el conjunt

de la proposició no de llei del nostre grup, i faria alguna

consideració prèvia, perquè la proposició no de llei són els

punts d’acord, evidentment, però també és l’exposició de

motius i tot el preàmbul, tota la situació que es va viure

anteriorment.

Jo crec que el linxament moral que es va fer sobre una

trobada d’un dirigent d’un partit democràtic i pacífic amb la

banda terrorista ETA per demanar-li, a ETA, que aturàs la seva

activitat, va ser d’un oportunisme polític impressionant i és

d’una immoralitat total i absoluta. I per això jo pensava que, en

vista dels resultats que això ha produït, que és una pujada

impressionant, no esperada per ningú, d’Esquerra Republicana

de Catalunya i una baixada del vot del PP a Catalunya, també,

que no es mantendria aquesta qüestió que va en la mateixa línia

del linxament moral d’un dirigent pacífic i democràtic, d’un

partit polític democràtic, cap a la satanització de tots els que no

comparteixen els mètodes de la lluita antiterrorista i que vol dir

que el que no comparteix determinats mètodes de la lluita

antiterrorista és que no condemna el terrorisme, i tot això

pensam nosaltres que ha estat molt oportunista, molt greu i molt

immoral.

Per tant volia dir això prèviament abans d’entrar en els

punts d’acord que aquí se’ns proposen. I en el primer punt

d’acord una cosa que sorprèn és que rebutgi un comunicat de

la banda terrorista ETA, que al mateix temps li dóna credibilitat

per primera vegada en la vida en el que diu, un comunicat de la

banda terrorista ETA, i no rebutgi tots i cadascun dels

comunicats que ha fet la banda terrorista ETA i tota la seva

activitat. Sorprèn que només interessi condemnar un comunicat

concret. Nosaltres estam decididament en contra de la banda

terrorista ETA, nosaltres volem que desaparegui la banda

terrorista ETA, i condemnam aquest i tots els comunicats que

hagin fet i totes les accions que ha fet ETA al llarg de tota la

història.

Segon punt, “el Parlament de les Illes Balears rebutja que

els representants de qualsevol partit -ja és una mica pretensiós,

això, que aquest parlament dicti qualsevol partit de qualsevol

àmbit- puguin establir contactes, negociacions, contrapartides

i pactes”. Aquí què passa?, que es vol desqualificar el PP, el

PSOE, UCD? Tots ells quan governaven han tengut contactes

i negociacions amb la banda terrorista ETA, la qual cosa a

nosaltres ens pareix molt bé, perquè un govern, un govern del

partit que sigui, si pot aconseguir que s’aturin les accions

terroristes ho ha d’intentar, i lògicament els governs negocien;

els partits polítics que no formen part del Govern, del Govern

de l’Estat, que és el que té competències, no poden negociar, en

tot cas poden tractar de tenir contactes. Per tant no podem estar

d’acord amb aquest punt, que és absolutament confús i

tendenciós. Qualsevol iniciativa que pugui tenir un partit polític

encaminada a que s’aturin les actuacions violentes ens sembla

positiva, ens sembla absolutament positiva. I qualsevol govern

que pogués negociar un final de l’actuació violenta de la banda

terrorista ETA també ens pareixeria molt positiu. En qualsevol

cas pensam que tots i cada un dels governs que hi hagi ho han

d’intentar, i creim que ho han fet fins ara.

El tercer punt que, ja dic, no sé..., sembla ser que no s’ha

retirar, diu rebutjar... Clar, encara que ens pronunciem en el

Parlament de les Illes Balears, “rebutjar que puguin formar part

del Govern de la nació o de qualsevol comunitat autònoma

formacions que contactin -que contactin- amb bandes

terroristes”. Però qui som nosaltres per dir això? Què volen fer,

modificar la Constitució?, proscriure altres partits polítics a

part de Batasuna?, condemnar-ne altres més? Volem això?,

estam demanant aquestes coses? I per quin partit començarien?

Jo ja em tem per quin partit començarien, però evidentment tots

els partits de l’arc parlamentari, tots, han tengut contactes o han

intentat contactes o han intentat fer gestions per tal d’evitar

accions terroristes.

I amb el quart punt tampoc no hi podem estar d’acord. Insta

totes les formacions polítiques a donar suport o a reafirmar-se

en totes les mesures que contempla l’acord per les llibertats i

contra el terrorisme. Bé, supòs que el grup proposant sap que

en aquest parlament hi ha tres grups parlamentaris que, tot i

estar absolutament en contra del terrorisme, creim que el pacte
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anomenat “per les llibertats i contra el terrorisme” no és

assumible pels continguts que té aquest pacte, també, que fa

una espècie de criminalització dels partits nacionalistes

democràtics, i un pacte que té la immensa majoria de les forces

polítiques de l’Estat espanyol, però que no té el suport de

forces absolutament imprescindibles perquè això pugui anar

endavant, que són els partits nacionalistes democràtics del País

Basc. Per tant no es tracta de reafirmar-se en el seu contingut

i no es tracta de fer-ne un ús tan absolutament partidista com se

n’està fent. Hem de recordar que el Govern de l’Estat espanyol

en mans del Partit Popular fa molt poc temps que es va negar

a convocar una reunió d’aquest pacte antiterrorista perquè ja li

anava bé en aquells moments.

Per tant els partits majoritaris poden decidir seguir endavant

amb aquest pacte, amb aquestes condicions, amb aquests

condicionants, és molt legítim que ho facin així, però no

pretenguin que altres combreguem amb determinades formes de

la lluita contra el terrorisme que contemplen al mateix temps

una certa criminalització de posicions polítiques discrepants i

que no s’ha fet per comptar amb totes les forces democràtiques

del País Basc, sinó que s’ha fet en contra també de

determinades forces democràtiques del mateix País Basc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que el nostre grup

també esperava que l’haurien retirada hores d’avui, aquesta

proposició no de llei, que en el seu moment electoral i després

de totes aquelles coses que havien passat tenia la raó de ser,

poder sortir en premsa el Partit Popular i dir que havien

presentat aquesta proposició no de llei, però que després

passaria més o manco el que havia passat amb altres

proposicions no de llei que abans de debatre-les en el

Parlament el Partit Popular les retirava. Perquè precisament un

dels primers punts d’aquest pacte antiterrorista, al qual avui ens

demanen un suport total, era no utilitzar aquests temes

electoralment, i el Partit Popular és qui més els ha utilitzat.

Una altra cosa seria demanar per què no es va presentar just

després de produir-se el comunicat d’ETA que avui rebutjam,

sinó per què es va esperar després de les declaracions del Sr.

Trillo, si era per tapar una cosa o per tapar l’altra. El Sr.

Portaveu del Partit Popular no ha volgut entrar en aquell

moment, però crec que aquesta proposició no de llei tenia la

seva raó de ser -per al Partit Popular, no per a nosaltres- en

aquell moment i els seus motius i les interpretacions per part

dels altres grups parlamentaris.

Evidentment jo sí que parlaré d’allò que diu la proposició

no de llei. Entraré a l’exposició de motius. A l’exposició de

motius parla aquesta proposició no de llei de l’alarma social

creada, quan nosaltres entenem que el partit..., diu, quan

precisament el Partit Popular contribueix dient coses com

“treva pactada”, és a dir, era el Partit Popular que contribuïa a

crear alarma social quan posava en boca d’Esquerra

Republicana de Catalunya, un partit democràtic; sempre ho va

negar Esquerra Republicana de Catalunya, que hi hagués hagut

una treva pactada, i el Partit Popular ja li encoloma aquest

adjectiu de pactada a la treva que havia anunciat ETA. Per tant

és el Partit Popular el que dóna més credibilitat a un comunicat

de dos encaputxats que a un comunicat d’unes persones amb

una llarga tradició democràtica.

Referint-me ja als punts que presenta, evidentment que des

del PSM estam en contra i rebutjam aquesta declaració que va

fer ETA dia 18, el comunicat d’ETA de dia 18 de febrer, però

rebutjam tots els comunicats d’ETA, igual que rebutjam totes

les accions d’ETA, i aquí el Partit Popular no ens ho proposa.

Una organització que utilitza la violència i les armes no té ni

pot tenir cap crèdit ni cap credibilitat per part dels grups

democràtics, i el que ha de fer ETA en aquests moments i ja

havia d’haver fet molt abans és abandonar aquesta lluita

armada per sempre. Els que tenim l’oportunitat de tenir amics

i de conèixer persones del País Basc que per poder anar a fer

un cafè amb ells has d’anar acompanyat sempre d’un

guardaespatlles o han de fer 50.000 voltes per trobar-te al cantó

de devora ca seva, evidentment que més que ningú coneixem

què és sofrir les amenaces d’ETA, i més que ningú el PSM

demana que tot això s’ha d’acabar.

Però no estam d’acord amb el segon punt que ens proposa

el Partit Popular. El Partit Popular proposa que no podem

pactar ni..., com ho diu, ell?, ni posar-nos en contacte, ni

negociacions, ni contrapartides amb la banda terrorista.

Nosaltres pensam que políticament i humanament qualsevol

contacte encaminat a evitar la violència i la pèrdua de vides

humanes, sempre que això no suposi fer cap concessió

democràtica, és vàlid. Pensam que paralAlelament a la tasca

policial i la tasca judicial, si amb una hora de conversa, amb

dues hores de conversa o amb vint hores de conversa hi ha

qualcú capaç de convèncer ETA que abandoni la violència, de

cap manera no podem rebutjar que això es faci. Per tant en

aquest punt no estam d’acord amb vostès.

I en el tercer punt ens pareix quasi una irresponsabilitat per

part del Partit Popular demanar que aquells partits que han

tengut contactes amb ETA no puguin formar part del Govern.

En aquest moment crec que quedaríem ben pocs grups dins

aquest parlament que podríem formar govern. Tal vegada amb

set persones de dins el Parlament hauríem de formar un govern,

perquè resulta que tots els partits que han governat

democràticament a Espanya han tengut contactes amb ETA. El

darrer que hem conegut era Esquerra Republicana de

Catalunya, però abans havia sortit en premsa que el Sr. Martí

Fluixà, precisament un mallorquí, havia anat en nom del senyor

ministre Mayor Oreja a negociar amb ETA, i nosaltres això ho

veim bé. Entenem que si una persona, encomanada pel seu

partit, encomanada pel seu govern, ha d’anar a negociar i s’ha

d’asseure a parlar i convèncer tota aquesta gent perquè deixi la

lluita, que deixi el terrorisme, evidentment s’ha de fer, i a

vostès els pareixia bé el 1999; no els va parèixer bé quan hi va

anar un senyor perquè és d’Esquerra Republicana de Catalunya.

I referent al darrer punt, el de suport al pacte antiterrorista,

al pacte per les llibertats, com s’anomena, nosaltres tampoc no
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hi podem estar d’acord. Varen ser els firmants del pacte

antiterrorista que no varen voler incloure els partits

nacionalistes democràtics dins aquest pacte i fins i tot hi ha

certs punts que es firmaren que ens posen, als partits

nacionalistes, i jo pertany a un partit nacionalista democràtic,

de llarga tradició democràtica i en contra de la violència, ens

posen dins el mateix sac que els violents, i durant aquests

darrers anys sempre hem sentit parlar dels nacionalistes com si

tots fóssim uns violents, i nosaltres no ho som i ens hem cansat

d’haver de reivindicar, per causa de declaracions del seu partit

i d’altres, que no som violents. Per tant, aquest punt nosaltres

no el podem votar a favor.

Vos demanaríem, si és possible, una votació separada per

poder donar el nostre suport a aquells punts que considerem i

no donar-lo als que trobam que estam en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista,

quan es va anunciar aquesta proposició no de llei per part del

Sr. Huguet en els mitjans de comunicació, ja va demanar, via

mitjans de comunicació, que si el que es volia era que el

Parlament de les Illes Balears es manifestàs una vegada més,

com ha fet sempre, contra el terrorisme, el que s’havia de fer

era un consens entre totes les forces polítiques i parlar

prèviament amb els portaveus de tots els grups parlamentaris

per fer un acord de condemna del terrorisme, i vàrem demanar

en aquell moment, ja, pels mitjans de comunicació, la retirada

d’aquesta proposició no de llei, perquè nosaltres crèiem que no

és la forma d’ajuntar esforços conjunts entre totes les forces

democràtiques polítiques per anar contra el terrorisme.

De totes formes nosaltres no tenim cap problema, com no

hem tengut mai el Partit Socialista, per condemnar el terrorisme

d’ETA, per condemnar i rebutjar tots els seus comunicats, als

quals no donam mai cap credibilitat, ni a aquest darrer ni a cap

altre, i crec que, com nosaltres, no hi té cap problema cap força

política d’aquest parlament de les Illes Balears ni cap força

política democràtica de tot l’Estat espanyol.

Personalment ens alegram, Sr. Huguet, que el Partit Popular

defensi ara el pacte a favor de les llibertats i contra el

terrorisme, que va ser un pacte que va ser proposat per José

Luis Rodríguez Zapatero quan estava a l’oposició i que, com a

president del Govern, evidentment continua amb el compromís

de tirar-lo endavant, però un dels punts importants del pacte a

favor de les llibertats i contra el terrorisme era precisament que

el terrorisme mai no s’utilitzaria amb finalitats electorals, i

nosaltres lamentam, i li ho de dir sincerament, que aquesta

proposició no de llei es registràs dia 27 de febrer i es fes una

roda de premsa amb aquesta temàtica just davant una campanya

electoral d’eleccions generals. Creim que aquesta no és la

forma de lluitar contra el terrorisme, perquè creim que és

fonamental que el terrorisme mai no s’utilitzi dins el debat

polític, que mai no s’utilitzi com a finalitat electoralista. El

Partit Socialista es manté en les seves postures de sempre, no

ha utilitzat mai ni utilitzarà el terrorisme amb finalitats

electoralistes; ni ho vàrem fer des de l’oposició ni ho farem ara

des del Govern de l’Estat.

En aquest moment en què hi ha un canvi de govern a l’Estat

espanyol, nosaltres estam altament esperançats que aquesta

situació canviarà, que mai no es tornarà a utilitzar el terrorisme

com a qüestió electoralista, i vull recordar que el pacte per les

llibertats i contra el terrorisme, quan va ser proposat per José

Luis Rodríguez Zapatero com a secretari general del PSOE, el

Sr. Rajoy en el seu moment va dir que era un conejo sacado de

la chistera, i nosaltres afirmam que aquest pacte va tenir i té

una gran virtualitat, que ha aconseguit molts d’èxits en la lluita

contra el terrorisme, i que ha aconseguit millorar

substancialment la política antiterrorista. Però nosaltres creim

que també és important el diàleg amb les altres forces

polítiques, com així va manifestar el president José Luis

Rodríguez Zapatero en el debat de la investidura, i amb lleialtat

amb tots els governs de les comunitats autònomes, però pel que

fa al terrorisme d’ETA evidentment també amb lleialtat i amb

diàleg constant amb el Govern del País Basc, que també té la

seva influència sobre el que pot ser la lluita contra el

terrorisme.

Per tant lamentam una vegada més que es pugui donar

credibilitat a comunicats d’ETA i que això hagi permès en un

moment donat que ETA tornàs entrar en el debat polític d’una

campanya electoral que nosaltres, dic, rebutjam, condemnam el

terrorisme i condemnam que ETA pugui entrar a manipular una

campanya electoral democràtica on els ciutadans es manifesten

democràticament a les urnes i, evidentment, tot l’ús de la

informació que havia de tenir el Govern estatal d’aquella reunió

a la qual fa referència el Partit Popular, tot això no va ser

explicat, però a nosaltres crec que no ens interessa tant parlar

d’això com parlar de futur i de veure la conjunció i el consens

necessaris entre totes les forces polítiques democràtiques

espanyoles per donar la imatge d’unitat necessària d’una lluita

contra el terrorisme que pateixen molts de ciutadans, o tots els

ciutadans, bascos i que evidentment és una situació totalment

insostenible i que totes les forces polítiques democràtiques ens

hem de comprometre amb una lluita severa, rigorosa i seriosa,

i mai no fer un ús partidista d’aquesta lluita contra el

terrorisme.

Com deia estam en un altre moment polític, on hi ha un

altre govern a l’Estat espanyol, que crec que no usarà mai de

forma electoralista ni amb deslleialtat a les institucions

democràtiques i als partits polítics democràtics la lluita contra

el terrorisme.

I per fixar posició sobre els punts d’acord que proposa el

Grup Parlamentari Popular, el primer punt, on es rebutja el

comunicat d’ETA, evidentment no tenim cap tipus de problema

en donar-hi suport. Nosaltres ja vàrem rebutjar immediatament

que va sortir aquest comunicat d’ETA, ja vàrem rebutjar el

Partit Socialista aquest comunicat, com hem fet sempre i com

farem sempre, aquests i tots, i sobretot ens agradaria que no

només es rebutjàs el comunicat sinó que aprofitàssim per

rebutjar els atacs terroristes d’ETA, que crec que són tal vegada

molt més sagnants i molt més importants que no el simple

comunicat.
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Quant a la reunió efectuada per la banda terrorista ETA i el

Sr. Carod-Rovira nosaltres ja vàrem dir que era un error

lamentable políticament, i el Sr. Carod-Rovira va assumir les

responsabilitats polítiques derivades d’aquest error de

negociació amb la banda terrorista ETA. Nosaltres entenem que

la política antiterrorista és una política clarament d’Estat, una

política que evidentment s’ha de parlar amb el Govern basc

perquè hi està implicat directament perquè els ciutadans del

País Basc són els que sofreixen aquests atemptats, però que no

és de cap manera una qüestió de la qual hagin de fer ús els

altres partits polítics que no tenen la responsabilitat directa de

la lluita contra el terrorisme. En aquest sentit donaríem suport

al punt segon de la proposició no de llei que presenta el Partit

Popular.

Igual que donaríem suport al punt quart, on nosaltres, com

he dit al principi, evidentment, estam orgullosos del fet que la

possibilitat que s’hagués pogut fer un acord entre les dues

forces polítiques majoritàries a nivell estatal en contra del

terrorisme i a favor de les llibertats, un pacte que va proposar

el secretari general del PSOE, però que des que és president del

Govern espanyol, i ho hem fet també quan estàvem a

l’oposició, el compromís era que es pugui obrir a altres forces

polítiques i que es pugui dialogar amb totes les forces

polítiques democràtiques d’aquest país perquè tothom junt

pugui fer front a aquesta lluita antiterrorista.

A allò que no podem donar suport de cap manera, Sr.

Huguet, és al punt tercer, que no he acabat d’entendre si en ares

a un consens d’aquest parlament retirarien o no de la seva

proposició no de llei perquè nosaltres, evidentment, estam en

contra del terrorisme, contra qualsevol tipus de terrorisme i a

Espanya ens afecte molt directament el terrorisme d’ETA fins

dia 11 de març, allà on tenim també un altre tipus de terrorisme

a l’Estat espanyol. Per tant, de condemna absoluta a tot atac

terrorista, però no podem condonar mai governs legítims i

democràtics elegits pel poble. Per tant, de cap manera podríem

donar suport al punt tercer de la moció.

De totes formes per acabar vull repetir-li, Sr. Huguet, que

crec que el positiu per lluitar contra el terrorisme de forma

seriosa i rigorosa és no emprar-ho mai en campanyes electorals,

no emprar-ho mai de forma partidista i no si es vol un acord

conjunt de totes les forces polítiques d’aquest Parlament de les

Illes Balears, crec que el més positiu hagués estat seure-se amb

tots els portaveus dels grups parlamentaris. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. El grup proposant vol fer ús

de la paraula? El Sr. Huguet la té.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És un moment en el qual no

seria bo perdre la serenitat, ni l’equilibri d’esperit per replicar

certes argumentacions que s’han fet avui aquí. Per tant,

començaré per allò que és positiu, allò positiu que a mi em

queda avui de caràcter general, ja ho sabíem, ni ho hem dubtat

mai, ni ho dubtarem mai, tots els que estam asseguts a

qualsevol escó d’aquest Parlament rebutjam nítidament el

terrorisme, no vull quedar amb açò, no en altres consideracions

que després si és possible hi entraré a detallar.

Vull agrair molt sincerament la intervenció feta per la

representant del Grup Parlamentari Socialista, en relació al

suport al punts número 1, 2 i 4. Altres consideracions també

tendrem temps de parlar-ne just 2 minuts, per què dic que ja

tendrem temps? Jo em neg a què els que som víctimes ens agafi

el complex de què som botxins, en certes intervencions que

s’han fet aquí, no les ha fet vostè precisament. Jo em neg que

en ares en aquest acord i en aquest consens només es pot

arribar si s’accepten, amb tots els respectes del món, matisos,

puntualitzacions, equidistàncies de forces polítiques que

legítimament tenen altres plantejament i que tal vegada no ho

veuen tan clar com nosaltres. L’obertura és arribar a acord,

però per arribar a acord s’ha de saber de què es vol arribar a

acord. Jo m’agradaria saber si s’han llegit, segons quins

membres d’aquest Parlament, tot el document del pacte per a

les llibertats i contra el terrorisme, si el coneixen realment

perquè aquí s’han sentit disbarats com que condemnen les

forces nacionalistes. La ignorància és molt atrevida, però no pot

arribar a aquest punt, les coses s’han de llegir.

Per tant, aquí allò que queda clar és que hi ha hagut un

pacte que ha donat els seus fruits, que el mèrit de la proposta ha

de ser d’uns i no dels altres, no tenim cap problema. El resultat

final s’ha aconseguit? En part sí. Què és el més important que

tenim avui damunt la taula? Que els dos partits majoritaris es

reafirmen amb aquest acord perquè ha donat resultats i

segueixen sent dos partits que conviden a la resta de les forces

polítiques a sumar-se, perquè s’ha vist que des de la

democràcia i des d’estat de dret mai ETA havia estat tan ferida,

ni tan desmantellada, ni tan poc operativa com avui, mai, sense

cercar camins o travesses. Per tant, vagi per endavant la nostra

total i absoluta afirmació amb l’acord del pacte antiterrorista.

Em preocupen però que certes argumentacions apelAlin que

és immoral que nosaltres critiquem que es puguin seure amb els

terroristes..., no, no, no, com poden taxar d’immoral a forces

democràtiques que han estat víctimes, que són víctimes directes

com ningú d’allò que ha estat ETA? Perquè no podem perdre

de vista, jo si volen els puc passar tot el llistat de les 800 i

busques de víctimes que aquí no hi ha plaques, ni rams, ni res,

800 i busques, noms i llinatges, açò és el terrorisme d’ETA i

davant açò no podem aclucar els ulls.

I el més preocupant, no es pot confondre la responsabilitat

de l’Estat, en un estat democràtic i de dret, amb la

responsabilitat de formacions polítiques. No hi ha hagut cap

govern que hagi anat a negociar amb ETA, cap ni un, hi ha

hagut contactes amb UCD, PSOE i PP, que diu vostè, que no

eren contactes ni d’UCD, ni del PSOE, ni del PP, eren

contactes del Govern democràticament establert a Espanya en

diferents formacions polítiques, però era de Govern i no eren

contactes amb els terroristes, sinó que era un posicionament per

seure-nos: “heu d’abandonar les armes”. I açò és allò que

nosaltres deim en el nostre punt, no era cap altra cosa, no

podem confondre la ciutadania . Quan l’Estat actua en nom de

l’Estat i dins l’estat de dret i democràtic actua en nom de tots,

no d’una formació política, amb un condicionant, amb tots els

mateix. Per tant, no podem confondre una cosa amb l’altra.

Crec que és molt, molt greu...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, va passat de temps i ens esperen a la Junta de

Portaveus.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Bé la Junta de Portaveus, però hi ha aquesta comissió a les

12,30, sabia que hi havia 4 preguntes i una proposició no de llei

i aquí s’han dit moltes coses que crec que val la pena matisar i

tots els que som portaveus tenim els nostres suplents. Però jo

acataré la decisió que faci la presidenta d’aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé vostè sap que té 5 minuts i ja els du....

EL SR. HUGUET I ROTGER:

En definitiva, a mi m’agradaria que en ares a aquest acord,

en ares que sapiguem tots que tots estam dins el mateix vaixell

lluitant contra el terrorisme, efectivament no utilitzem mai el

terrorisme per fer campanya electoral, mai, mai i jo rebuig

frontalment que el PP hagi fet utilització del terrorisme com a

arma política de campanya electoral perquè els vull recordar

que quan va ser tractat d’aquesta manera, no vaig tenir cap

problema en què aquesta proposició no de llei passés per a

després de les eleccions, anés a una comissió parlamentària i no

anés a plenari. Accept que aquest tema pot incomodar a certes

forces polítics, però no accept de cap manera, ni oportunismes

polítics, ni de cap manera que nosaltres que ja duim més de 30

víctimes a les esquenes se’ns pugui dir que feim oportunisme

polític damunt la banda terrorista ETA, mai.

I per acabar Sra. Presidenta, assumint el punt número 1,

assumint el punt número 2 i assumint el punt número 4,

efectivament el punt número 3 cau pel seu propi pes, sobretot

després d’haver-se format ja el Govern de la Generalitat de

Catalunya i sobretot després d’haver-se format el Govern

d’Espanya.

I acab Sra. Presidenta, però jo vull dir la base argumental,

“produce cierta perplejidad un pacto entre Maragall-

Esquerra Republicana de Catalunya”, Enrique Múgica. “Si no

se acepta lo que nosostros decimos el drama está servido”,

“me parecen cargadas de ironia y chantage a un Gobierno”

Enrique Múgica. Podem passar al Sr. Rodríguez Ibarra, nos són

expressions meves. 

En aquest moment per tant, el punt número 3 acceptam,

com accepta el Partit Socialista. El punt número 1, el punt

número 2 i el punt número 4, en la seva integritat, nosaltres

podem retirar el punt número 3 sense cap inconvenient, en ares

a aquest acord. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

Entenem doncs que queda retirat el punt 3 i que es passa a

votació l’1, el 2 i el 4. Per separat o conjuntament?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Conjuntament Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Conjuntament o per separat? El PSM demana per separat...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No tenim cap inconvenient, a mi m’agradaria que quan

nosaltres demanem votacions separades se’ns tracti de la

mateixa manera i facin la realitat la paraula de diàleg i acord

amb tots, cosa que no fan sempre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

Passam doncs a la votació.

Vots a favor del primer punt de la proposició no de llei?

Unanimitat.

Vots a favor del punt número 2?

EL SR. LLETRAT:

A favor 14, en contra...., abstencions 2.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

Abstencions?

I passam a la votació del punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor 14, en contra cap, abstencions 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda doncs aprovada. En conseqüència queda aprovada la

proposició de llei RGE núm. 1038/04.

I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió.
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