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1.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 2220m, PRESENTADA
PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RELATIVA A EFECfES SOCIALS A LES ILLES BALEARS
DEL PROCÉS DE CONVERGENCIA DE L'ESTAT
AMB LA COMUNITAT EUROPEA 1992-1996 (DERIVADA DE LA INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM.
1654/92).
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bon dia a tots. Comen~rem
aquesta sessió plenaria extraordinaria i el primer punt de
l'Ordre del dia és la moció núm. 2220 presentada pel Grup
Parlamentari PSM 1 EEM relativa a efectes socials a les
Illes Balears del procés de converg~ncia de I'Estat amb la
Comunitat Europea. Aquesta moció ve derivada de la interpeHació núm. 1654; no s'ha presentat cap esmena i té la
paraula, en nom del grup proposant, el Diputat Sr. Serra i
Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

nosaltres, va ser molt magra, insatisfactoria, no només pels
resultats sinó per la forma en qu~ es va fer, pero de fel ja
tenim el Reial Decret LIei que funciona i, en conseqüencia,
que s'aplica i, en conseqllencia, creim que no hem de parlar
del primer punt, sinó que hem de parlar de la resta de
punts de la moció.
Cal dir que els punts dos, tres, quatre i cinque són perfectament valids, perfectament actuals. Aixf i tot, volem cridar l'atenció d'un problema que existeix per a aquells ciutadans i ciutadanes de tot I'Estat, pero molt particularment
de les Illes Balears, que es traben que, en el moment en el
qual es comen~ a aplicar aquest Reial Decret LIei, que és
l'endema de la seva publicació, és a dir, que es va aplicar
des de dia 4 d'abril, l'aplicació que es va fer no té en compte, fins les Corts Generals, no té en compte la petita modificació, pero important, que fa refer~ncia als fixes-discontinus, és a dir, que ens trobam en una situació aut~nticament
curiosa i peculiar. Els fixes-discontinus, en els quals s'ha fet
una petita modificació en el Decret i que els afecta i que,
en definitiva, afavoreix a un determinat col-Iectiu, aquest
col·lectiu no es veu beneficiat el temps que el Deeret va ser
aplicat íntegrament, que és des de dia 4 d'abril.

Bon dia, Sres. i Srs. Diputats. Comen~rem aquest plenari amb una moció que, de fet, la presentavem dia 14 de
maig del 1992 i era sobre un deIs aspectes que més ens prePer tant, la veritat és que, si bé retiram el primer punt
perqu~ esta un poe desfassat, pensam que el Govern de Baocupaven del Pla de Converg~ncia de I'Estat español amb
lears, el Conseller de Treball potser és el més adequat o el
la Comunitat europea entre l'any 1992 i l'any 1996, i aquest
aspecte era el Decret de mesures urgents sobre el foment - d'Economia, no ha sé, o tots dos plegats o el President de
la Comunitat, convendria que parlas sin amb el Govern de
de 1'0cupaci6 i protecci6 per a desocupaci6 -aixo és el titol
l'Estat per tal oe fer que els fixes-discontinus, que des de
que té el Reial Decret LIei 1/1992 de dia 3 d'abril- i quan
dia 4 d'abril d'enguany se'ls aplica el Reial Decret LIei,
presentavem la interpeHació i la moció era quan el tema es
aquesta aplicació se suspengui o almenys els afeeti en posidebatia al carrer, en el si de les organitzacions sindicals, en
tiu la petita modificació definitiva que es va aprovar en el
les organitzacions patronals, el Govern i tot va crear una
Congrés deIs Diputats. És que, arnés, ens trobaríem en una
comissió per veure aquests tipus de problemes que es generayen aquí a Balears -la creaven les conselleries d'Econo- • situació, fins i tot administrativament, en una situació bastant kafkiana, en una situació jo diria que bastant, fins i tot,
rnia, Treball i Turisme- i, de fet, fins i tot ens varem trobar
de greuge comparatiu, és a dir, no pot ser que el Reial Deamb una convocatoria de vaga general i, en conseqMncia,
cret LIei s'apliqui a partir de dia 4 d'abril i llavors, a partir
amb un gran debat social i amb una tramitaci6 en el Cond'un dia determinat, es modifiqui i per tant la modificació,
grés dels Diputats d'aquest Reial Decret LIei 1/1992.
a uns ciutadans durant una s~rie de mesas, no els efeeti i aixo implicaria, evidentment, una p~rdua de drets a aquests
Per tant, quan el Grup Parlamentari PSM 1 EEM preciutadans, si més no, més que economics, jo diría que de casentavem aquesta moció a aquest Parlament ho f~iem perra al futur per al seu pla de seguretat cap a la jubilació.
qu~ creiem que era el moment precis, en el qual ho f~iem, i
era el moment més va lid per pronunciar-nos i gestionar.
Dit aixo i demanant que aquesta qüestió es tengui en
CIar, venir en aquests moments, a mitjan mes de juliol, a
compte per part del nostre Govern, passam molt breument
plenari la moci6, pot semblar un poc desfassat, pero nosala explicar, pero com que és conegut de tots els Diputats i
tres creim que no és exactament aro. Nosaltres creim que
Diputades, ens pareix que no importa explicar-ho excessis'hauria d'haver vist en el plenari en aquell moment, quan
vament, pero sí que convé que aro mateix anunciem els altocaya, en el mes de maig; creim que hagués ajudat que el
tres punts de la moció; per una banda, a nos al tres ens paParlament de Balears es manüestas amb claretat, pero de
reix que s'ha de reformar I'Institut Nacional d'Oeupació,
fet no va ser aro i ara ja ens veim obligats a parlPr-ne amb
l'INEM; aquesta reforma creim que malta gent en parla,
una mica més, potser, de visió, perO també amb les ensai'des de t~nics a estudiosos, gent del món de la política, deIs
mades no només enfornades sinó menjades.
sindicats, de les patronals, i crec que hi ha un sentiment generalitzat de pensar que és urgent la desburocratització, la
De fet, el primer punt de la moció nosaltres creim que
descentralització, la participaeió deIs governs de les comuno importa, que no cal, i demanarem que es retiri en el monitats autonomes en les comissions executives que té l'Insment de la votació perqu~ nosaltres cr~iem que s'havia de
titut Nacional d'Ocupació a tot l'Estat espanyol i un deis
negociar a les Corts Generals amb els sindicats, patronals i
temes que s'ha dit moltes vegades que també és prioritari
poUtiques, o més ben dit, més que a les Corts Generals,
és cobrir les vacants existents a les plantilles per tal de pomentres les Corts Generals de l'Estat anaven tramitant
der ten ir un organisme agil, un organisme que vagi sortint
aquest Reíal Decret LIei. No va ser aro; la negociació, per
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dels problemes el més aviat possible.
Un altre punt de la moció és el que fa referencia a la
formació ocupacional. Nosaltres coneixem un dels darrers
estudis crfties que s'han fet sobre eIs resulta15 de la formació ocupacional a Balears i la veritat és que han estat molt
magres, en general, els diversos programes i sobretot l'aplicació que se n'ha feto A nosaltres ens pareix que a hares
d'ara la formació ocupacional hauria de ser transferida al
Govern de les Illes Balears i, en conseqüencia, poder comen<;ar a fer un consell de formació ocupacional on hi estassin representats els sindica15, les patronals, les forces socials d'aquestes illes i, en definitiva, anar cap a un nou sentit, a una nova orientació que, a més, a partir de l'aplicació
del Reial Decret Llei 1/1992, ens dóna la impressió que senl urgent fer émfasi en aquesta formació ocupacional.
També ens pareix que el Govern de Balears hauria
d'actuar amb una serie de negociacions, pressions, davant
el Govern de I'Estat per tal que no s'oblidi ni un moment
que les poli tiques actives d'ocupació són necessaries, són
urgents. Per altra banda, no oblidi el Govern de I'Estat i en
coordinació amb el de Balears pugui intentar evitar, no
oblidi que cal evitar les rebaixes de prestacions per jubilació. Aixo afecta Msicament els sectors amb menys jornals,
amb uns jornals més baixos de la nostra societat. Cert; als
sectors de classes mitges i als sectors més benestan15, la veritat, no els afecta tant, pero ens pareix que s'ha evitar la
rebaixa de prestacions per jubilació com una mesura clara
d'afavorir la gent treballadora. _
Per altra banda, esta ben clar que si un objectiu que
tothom diu que s'ha de tenir és que els contractes eventuals
es transformin en contractes fixes, cal anunciar-ho una vegada i una altra per tal que pugui ser cert, perque nosaltres
no coneixem més que tres casos en totes les Illes Balears de
gent que ha passat d'eventual a fixa des de que hi ha aquesta situació que estam anunciant. 1 per altra banda, un tema
que debatíem en aquest Parlament amb el Conseller d'Economia i que, de fet, és un tema que em pareix que és evident; és que, si no intentam evitar la mobilitat geografica i
funcional prevista en aquesta nova legislació de I'Estat, certament ens trobarem amb un encobriment d'acomiadaments barats i és en aquest sentit que ens pareix que el Govern de Balears, el nostre Govern en definitiva, s'ha de
moure en aquesta dialectica i, per tant, ha de pressionar.
1 en darrer lloc, nosaltres entenem que el Govern de
Balears hauria de programar la formació professional i el
reciclatge i programes d'ocupació, coordinant les distintes
conselleries amb un programa ambiciós, no només amb estudis sinó amb uns programes practies i en aquest moment
és cert que hi ha qualque conselleria que té algun petit programa o el subvenciona o més o menys participa en la seva
organització o en la seva gestió, pero ens pareix que hi ha
bastantes possibilita15 de fer programes de formaci6 professional, reciclatge i, en definitiva, uns programes d'ocupació
propis del nostre Govern. GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari
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MIXT té la paraula el Diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputa15. Davant
aquesta moció que veim aquí del Grup Parlamentari PSM 1
EMM hem de fer una observació com també, amb tot encert, ha fet el portaveu del grup proposant. La data d'entrada d'aquesta moció, el 14 de maig, segurament fa que no
s'hagi tengut en compte que hi ha una ponencia, millar dit,
no es podia tenir en compte perque encara no estava formada, que esta elaborant actualment sobre el mateix tema
un dictamen que es veura en comissió i, si es creu oportú,
fins i tot en Pie. Per tant ja hem de dir d'entrada que dar,
aquesta observa ció hagués resultat per nosaltres millor esperar que es concloguessin els treballs d'aquestes resolucions a través de la comissió corresponent per proposar les
mesures que es creguin llavors més oportunes a fi de fer
front a la problematica que es derivara, segur, del Pla de
Convergencia amb Europa elaborat pel Govern.
No obstant aixo, hem de dir que coincidim amb els
plantejamen15, en general, que conté aquesta moció i per
tant nosaltres en el primer punt ens haguessim abstingut,
pero com que ha estat retirat ido per les mateixes raons
que haguéssim adduH, no és qüeslió d'incidir sobre aquest
primer punt i per tant, quant al segon, quant a la reforma
que ens propasen de l'INEM és indu!>table que hi ha una
necessitat que s'ha de fer, aquesta reforma. Bis que formam
part de la ponencia que estudia les incidencies d'aquest Pla
de Convergencia elaborat pel Govern en referencia als
acords de Maastricht, ido to15 els senyors que han comparegut dels diferen15 sectors i estamen15 socials i economics de
les nos tres illes, han abundat en aquesta necessitat que
s'haura de fer una reforma de l'INEM.
Podrfem tenir algunes reserves quant al punt 1.4 sobre
la cobertura de les vacan15 existen15 a les plantilles, perque
nosaltres, clar, creim que quan menys despesa es derivi d'aquest Institut Nacional d'Ocupació millor, pero per una altra banda no oblidam que són uns lloes de trebalI que ja
existeixen i per tant tampoc estA en contradicció amb el
planlejament d'aquest pum dos i degul a aixo li darem suport 19ualment darem suport al punt 3 perqu~ és indubtable que si l'Eslat passa al nostre Govern les transfer~ncies
o les compel~ncies, millor dil, en formació ocupacional,
hauren dal una passa endavant per a una millor qualificació i per tant avan~rem amb la competitivitat que és un
deIs objectius de cara a aquesta convergencia amb Europa.
Quan al punt 4, hem de dir que ens abstindrem degut a
que no estam d'acord amb l'apartat 4.4, o sigui, aquest que
ens demana que s'aconsegueixi evitar una mobilitat geografica i funcional prevista que encobreixi, segons la proposta,
acomiadamen15 bara15. Nosaltres no coincidim amb els nostres plantejamentsamb aquest enfocament, perque creim
que hi ha d'haver flexibilitat en l'ocupació laboral Per tan!
en aquest pum ens abstindrem j quam, finalment, al pum 5,
ti darem suport perque estaria molt bé i seria UDa coHaboració i leninl en compte que sempre, per evitar una incidencia negativa d'aquest Pla de Convergencia haurem de
posar de la nostra part tot el que faci falta per, com he dit
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abans, millorar la competitivitat i també to15 els compareixen15 a la pon~ncia que hem esmentat abans coincideixen
en el fet que s'ha de millorar la qualificació professional i,
per tant, creim que si el Govern de la nostra comunitat poSILs un programa de formació professional i reciclatge i un
programa d'ocupació coordina15 amb les distíntes conselleríes en marxa, seria una passa molt positiva en aquest aspecte.
Per tant aixo és la nostra postura, almenys de dos deIs
que formam part del Grup Parlamentari MIXT i queda exposada aquí. Gr:lcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Vida!. També pel Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Sr. Peralta per un temps de cinc minu15.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gr:lcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt breument, per fer una explicació de vot i fIXar la posició davant
aquesta moció presentada pel PSM 1 EEM. El meu vot serA
favorable a la totalitat de la moció, tal i com ha quedat després de la retirada del primer punt, és a dir, als segon, tercer, quart i cinqu~ punts en la seva totalitat. He de dir que
és absolutament necessari, és evident, que a la vista de com
funciona l'INEM des de fa molt de temps i aquesta, arnés,
era una promesa que havia fet el Govern central de dur a
terme la seva reforma, cosa que no s'ha fet i que evidentment en eIs pun15 que expressa la moció és necessarí que
en aquest sentit es faci aquesta reforma.
No veig una contradicció entre el punt 1.1, en el sentit
de la desburocratització de l'INEM i, per una altra banda,
amb el punt 1.4 que és necessarí que unes vacants que estan previstes i que precisament si es van preveure era perqu~ es considerava que podien ajudar a fer funcionar l'Institut no s'hagin cobert i que a<;o estigui creant realment
problemes serios os que eIs únics perjudicats són eIs trebaIladors que es veuen en la necessitat d'acollir-se a les ajudes que es donen a través de l'Institut.
Quant a la resta de pun15, estic totalment d'acord i,
evidentment, vull incidir en el punt 4 que, evidentment, la
mobilitat geogn\fica en mol15 de casos, en la majoria deIs
casos excepte que fos per una sol·licitud del mateix interessat, sempre pot suposar un encobriment d'un acomiadament a un preu baix o un preu barat com es diu a la moció.
Per tant el meu vot, com he dit al principi, serA favo~ble a
la totalitat de la moció tal com ha quedat. Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentarí SOCIALISTA té la paraula el Sr. Moragues i Gomila.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
GrAcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Breument per fixar la posició del Grup SOCIALISTA, que

necessAriament ha de ser continuadora de la postura que ja
vam adoptar en el debat de la interpeHació que ha motivat
la moció i que vam debatre, com tothom recorda, el passat
dia 13 de maigo Aquell dia el Grup SOCIALISTA els va demanar que no presentassin la moció subsegüent, amb poc
~xit, pel que es veu, donat que ja s'havia constituit una comissió especial per avaluar l'impacte que per a les Illes Balears podria tenir el Programa de Converg~ncia que acabava de ser revalidat en el Parlament nacional.
Ara, quan hem conegut el text de la moció que presenten, hem de demanar una altra vega da la seva retirada total
per dues raons, fonamentalment: perqu~ no aporta res al
debat de la qüestió, sinó que molt al contrari pot distorsionar els trebalIs de la comissió especial, comissió de la qual
espera m que en breus setmanes podrem con~ixer les seves
conclusions i, a més, perqu~ estam convenc;u15 que aquesta
moció no aporta tampoc res al debat general que els distin15 grups polftics tenen empla\f8t en la tramitació com a
llei del Reial Decret que com tots vost~s sabem esta acabant la seva discussió a les Cor15 Generals aquesta mateixa
setmana.

o sigui, que els demanam la seva retirada per ser una
moció extempodnia, que ha arribat fora de temps -i ho reconeixia el mateix portaveu del PSM 1 EEM- i no entenem
que només retirin el primer punt de la moció, perqué per la
mateixa argumentació per la qual volen retirar el primer
punt podrien retirar el número 4; són dues propostes que
estan fora de termini i que és absolutament impossible, tecnicament, que cap de les dues propostes que vost~s plantegen aquí puguin ser tengudes en compte durant la tramitació parlamentaria. Per tant, si retiren el nÚmero 1 jo els demanaria que també retirassin el número 4 i almanco hi
hauria una coherencia t~nica en la proposta parlamentaria
que presenten.
Pensam, a més, que es manté aquesta moció no substanciada amb arguments, sinó com una esp~ie de brindis a
la galería. S'ha aprovat o esta en tramitació la llei que desenvolupa el Reial Decret i ara el que hem de fer és mantenir postures contrAríes perqu~ aixf alguns sectors socials ho
han demostrat. Entenem que és un brindis a la galeria, és
un brindis al sol i és una actitud que queda palesament demostrada per la febles a deIs acords que planteja i per la
propia defensa que ha fet el Sr. Serra del seu contingut i
volem anunciar, des de bell comen\f8ment, que no tendnl el
suport del nostre grup cap de les propostes que planteja.
No donarem suport a la primera proposta, encara que
ja han anunciat la seva retirada i per tant em podria
botar aques15 argumen15, pero no ho vull fer, perqu~ (... ) i
per tant eIs vull dir perqu~ no volem donar suport o no donarfem suport a la seva primer proposta. Per raons que ens
semblen evidents. El Reial Decret s'aplica mentre es tramita com a llei a les Corts. Tampoc entenem massa bé l'argumentació que ha fet el Sr. Serra sobre el tema que no era
massa correcte que s'aplicas un reial decret i després aquest
reial decret no pogués ser reformat o modificat. Miri, ac;Q
és bastant normal en experi~ncia parlamentaria. Passa moltfssimes vegades. El Reial Decret quan va sortir totd'una es
va manifestar per part del Partit Socialista la yoluntat de
vost~
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modificar-ho, de convertir-ho en una lIei i per tant nosaltres pensam que és absolutamenl correete des del pur\t de
vista tecnic que es faci aixi. Una altra cosa és el tema que
planlejava deis fixes-discontinus que lambé el Grup SOCIALISTA, des d'aquesta tribuna va manifestar la seva
preocupació i va fer feina en el seu moment perqué es modificassin aquestS a pectes que considenlvem negatius per a
coJ.leclius impOrlants de treballadors de les Illes Balears.
El Reial Decret, com deia, s'aplica mentrestant no
s'hagi aprovat la Hei a les Corts, mesura que ens sembla necessAria i fins i tot convenient. Els partits polftics han tengut la seva oport unitat per debatre el leXl proposa! i inLroduir-hi els canvis que han cregut OpOrluns, teninl en comple o no pronuneiaments sociaJ.s, economics O d'estal d'opinió. Com deiem, tots els grups poHtics que han volgut ter
semir la seva veu ho han pogut fer o fer arribar les seves
pro pos tes; han tingut la seva oporlunüat per fer-ho. No
sembla, per tant, massa lógic que ara un Parlament autono mie es pronuneIi sobre la seva suspensió, en tre altres raons
per la mateixa que reconeixia el pOrlaveu del PSM 1 EEM,
perquc quan arribas, si s'apr vAs aquesta sol·licitud en el
Parlament, quan arribas al Govem central la tram itaeió ja
estaria acabada i per 18m la llei bauria entral en vigor. Per
a~ els deia que era una moció que arribava fora de temps.
Tampoc no podem donar supon a La segona proposició perque entenc que sol5 és una demoslració del desconeixemenl que té el grup proposant del funcionameot de
!'Inslilut Nacional d'Ocupació i perque, a més, ignora
acords polítics que van fer possible la COnstiLUció de l'Institut i les propostes de discussiO exislents a l'actuaUtat per
tal d'iniciar la seva reforma sempre des del punl de vista
del consens i de l'acord entre interlocutors socials i economics i el Govem de l'Estat. Demanen vost~, en aqu~t segon punl, la desburocratització de l'Instítut, que la veritat
és que no sabem moll bé qu~ vol dir; qu~ és necessari introdui! modificacions en el seu funcionament? Miri, en a~
cree que hi podrfem estar d'acord tolS i pel contingut de les
intervencions deis portaveus que m'han precedít cree que
esta clar: tothom esta d'acord que l'Institut Nacional d'OcupaciO requereix una modificació; una modificació que
adapti als leraps actuals un instilut que va ser creat en
lemps j en situacions poHtiques absolutament diferents i,
per tant, no hi hauria cap lipus de problemes, no hi haura
cap Lipus de problemes tampoe per part del Grup SOCIALISTA perque es <lisculeoo aquesla necessaria reforma de
l'InstitOI NaciOnal d'OcupaciO. És més, s'esta discutiD! -ja
ha deia abans- I'obertura d'una mesa de negociaeió especifica per tractar sobre aquesta necessaria reforma dins el
nou esperit de diAleg que la recent entrevista entre els Hders sindicals i el President del Govern ha obert. Esta clar
que aquesl és un lema encarrilal, que no presema grans divergencies amb eJ.s objeetius als quals tots volem arribar.
Deixem per tant fer feina als que estan amb ella, i per la
nostra pan inlenlem crear un estat d'opinjó favorable als
treballs d'aquesta mesa de negociacions.
Demanen també que es contempli la descentralització.
Vol dir a~ que eLs INEMs provinciaJ.s han de tenir un mAxim d'autonomia? un mclxim d'autonomia possible, per
exemple, l'autonomia pressupostaria? Bé, eJ.s he dir, en
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aquest aspeete, que l'autonomia pressupostAria ja la tenen,
les direccions provincials de l'INEM. La gestió del pressupost de l'INEM s'ha descentralitzat des de fa temps, en benefici d'aquestes direccions provinciaJ.s i aquesta és una
més de les responsabilitats a les que hem de fer frOnl les
comissions exeeutives. Qué vost~ volem pro posar una descentralització diferent? Ho explicitin perque la veritat és
que no entenem massa a que es vol referir i facin arribar
aquestes propostes als interlocutors de la taula de negociació i que es discuteixi, pero mentres tant no hi hagi un
acord que contempli situacions distintes a l'actual, pensam
que les coses ja estan bé com estan.
( ... )

Gracies, Sr. President. EstAvem parlam de les propostes del punt dos de la moció, del punt 1.3 que reclama la
participació deLs governs de les comunitats autonomes a les
comissions executives respeetives. Vull die-los, respecte
d'aixo, que la composició de les comissions executives ve
regulada per ordre de 8 de juUol del 1981 i que és una conseqüeneia directa i immediata del pacte de la Moncloa, ordre que regula, a més de la composició, el seu funcionament i que estableix que aquestes estaran integrades per
tres representanlS de l'Administració pública, tres representanlS de les organitzacions sindicaJ.s i tres represemanlS
de les associacions empresarials. De veritat que no pens
que sigui massa convenient ni cree que sigui massa viable
una modificació d'aquestes normes si previament no hi ha
un consens general perque, repetesc, són conseqüCncia directa deJ.s acords de la Moncloa, que sempre s'han valorat
com uns deJ.s més importants en la historia recent de la democracia del nostre pafs.
Insten, arnés, i com a darrera qüestió que planteja
aquest segon punt de la moció, que es procedeixi a la cobertura de les vacants existens en les plantilles de l'Institut.
El procediment per a la cobertura de les vacanlS es va iniciar per Ordre de 12 de setembre del 1991, que va convocar
concurs especlfic per a la provisió de llocs de feina vacants
al Ministeri de Treball i Seguretat Social, Institut Nacional
d'Ocupació, compresos entre els nivells de destf 20 i 24,
dels quaJ.s, 17 d'aquestes places corresponien a les Illes Balears. Abó mateix, l'Ordre de 24 de gener del 1992, va convocar concurs per proveir places vacants deIs grups B, C i
D del mateix organisme i de les quals corresponen 24 places compreses entre el5 nivelLs 12 i 18 a la nostra comunitat. O sigui, que l'Administració ha fet totes les passes que
li pertocava fer: crear les places, dotar-les pressupostAriament i convocar la seva provisió; que aquestes es cobreixin
o no ja són figues d'un altre paner i de la total responsabilitat deJ.s opositors.
En el punt tercer demanen la transferencia a les Illes
Balears de la formació ocupacional. Mirin, senyors del
PSM I EEM, encara que sé que vost~ no hi estan d'acord,
pero pel nostre grup els temes relatius al sastre competencial que ha d'assolir la nostra comunitat autOnoma estan
(... ) contemplats en el Pacte Au~onomic que fa molt poques
setmanes vam signar, i aquesta és una competencia que es
reserva l'Estat i així es contempla a la proposta de llei organica que ja s'ha rem~ per la seva discussió en el Parlament
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espanyol. Per tant, és obvi que tampoc no podem estalonar
aquesta petició.
Quant al punt quart, en el qual insten la reivindicació
d'algunes reformes del Reial Decret, ja he dit al principi
que no hi ha cap possibilitat tecnica que es repleguin
aquestes modificacions que vostes proposen perque s'ha superat el termini de presentació d'esmenes. Suposam que
vostes hauran fet arribar aquests criteris al Parlament espanyol a través d'algun grup polftic amb el qual mantenguin
relació, perque els criteris que plantegen -que jo cree que
alguns són interessants- hagin pogut ser debatuts durant la
tramitació parlamentllria a les Corts espanyoles.
1 per últim i en referencia a la proposta cinquena, he
de dir-los que per ser coherent amb tot el que acabam d'exposar i amb la nostra intervenció del debat de la interpellació, tampoc no li podem donar estaló. Crec, creu el meu
grup, que el que correspon és esperar el dictament de la comissió parlamentllria que molt bé podria tenir en compte el
que vostes proposen. Els anim perqué presentin alla, en el
si d'aquesta comissió, criteris com els que vostes plantegen
-alguns, sens dubte, realment positius- perque es tenguin
en compte i facem les coses com s'han de fer: no debatent
mocions aquí i creant comissions especifiques per tractar el
mateix terna, perque les iniciatives parlamentaries cree que
en aquest cas es créuen i el que fán és redoblar esfor~s innecessllriament. Moltes gnlcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Moragues. Pel Grup Parlamentari
PP-UM té la paraula el Sr. Martlnez Polentinos.
EL SR. MARTtNEZ 1 POLENTINOS:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Muy brevemente para explicar el sentido del voto del Grupo Parlamentario PP-UM porque el debate ya se inició en su momento
con la interpelación y la posterior ponencia, ponencia que
ha recogido toda la problemática que tienen planteados todos los grupos y sectores de la sociedad. Sobre el primer
punto, que parece que retira el grupo proponente de la moción, pensábamos de todas maneras que era un requisito
necesario el de la legitimidad, el de haber cumplido su tramitación en las Cortes; simplemente comentarle ésto.
El Instituto Nacional de Empleo ha de ser -recordemos las palabras mencionadas por el Sr. Conseller de Economía y Hacienda- más que un organismo pagador un organismo buscador de empleo; sin embargo sólo nos da cifras de desempleo y de vez en cuando, pocas y <.flntadas,
nos dice que éste se mantiene. El Instituto Nacional de
Empleo necesita una reforma, una gran reforma que no ha
de pasar por la fachada. Hace pocas semanas se han terminado de disefiar todas las fachadas del INEM, incluso el 10gotipo, para hacerlo más europeo, pero recordemos que el
funcionamiento interno es el que en realidad hay que reformar. El único que parece que sigue ganando es el vendedor
de los cupones de ciegos.
Apostamos por u!la reforma en

profun~idad

del INEM

porque sólo así se podrá agilizar el proceso de ocupación y
contratación; desburocratización, descentralización, participación de los gobiernos de las comunidades autónomas, la
cobertura de vacantes son maneras de agilizar esos procesos; delegación de funciones, necesaria por la diversidad de
problemas que se plantean en el mercado laboral. Pensemos, por ejemplo, que en Baleares precisamente por la estacionalidad de su industria turística el problema que se les
plantea a los trabajadores fijos-discontinuos es verdaderamente grave. Todas éstas son reformas necesarias para dar
un buen servicio, digo, a la colectividad.
Solicitar las transferencias en materia de formación
ocupacional es incluso poca cosa. El Estado tiene encargada la acción formativa y ocupacional al INEM y resulta que
tanto Mallorca corno Menorca son los únicos lugares de
Espafia que no disponen de un centro específico de formación. La formación ha de ser una reivindicación constante
para dar cobertura y salida a uno de los grandes problemas
que se nos va a plantear, que es el de la calidad, con la entrada en el mercado único europeo.
Nos encontrarnos ahora con una serie de, vamos a llamarlas peticiones, que no queda otro remedio que hacer
pero que resultan de todo punto fuera de lugar: reivindicar
las reformas al Real Decreto Ley 1/1992, de 3 de abril, de
medidas urgentes sobre el fomento de empleo y protección
por desempleo hay que hacerlo en Madrid, en el Congreso
yen el Senado que es donde se está debatiendo. Pedir que
el Govern de la Comunidad ponga en marcha los planes
que usted nos cita no se lo podernos votar afirmativamente,
y no podernos porque todavía no tenernos las competencias; el reciclaje laboral creemos que ha de depender directamente de las empresas, que saben cuáles pueden ser sus
necesidades para hacer frente a la competencia de otras
empresas comunitarias. Sobre programas de ocupación ya
está establecida en los presupuestos de la comunidad la
partida correspondiente; se están desarrollando incluso
programas específicos. Nada más. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Grllcies, Sr. Diputat. Pel torn de replica té la paraula
el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
GrAcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, respecte de
la intervenció del Grup MIXT dividida i compartida, Sr.
Vidal, la veritat és que la ponencia sobre Maastricht s'ha
fet amb posterioritat a la interpeHació presentada pel nostre grup i, en conseqüéncia, la moció ve d'acord amb el reglament de la Cambra i sense més; en conseqüencia hem de
ser senzills i clars respecte d'aixó i afegir una altra cosa que
és, respecte de Maastricht, rúnica cosa concreta que hi ha
en aquests moments a nivell de tot 1'Estat és aquest Decret
i no hi ha altres coses. Per tant hem actuat, ens pareix, d'acord amb la nostra obligació i davant uns problemes socials
que existeixen.
Llavors, Sr. Vidal, no compartesc, evidentment, el seu
criteri respecte del punt 4.4 de la nostra moció, quan nos al-
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tres creim que un problema gros és la mobilitat geogn\fica i
funcional prevista perque pot encobrir acomiadaments barats. NosaItres creim que, excepció feta deis funcionaris,
que tenen un altre mecanisme, qualsevol treballador d'una
empresa multinacional o d'una empresa de caire estatal
que tengui una seu a qualsevol de les illes hi pot haver un
perill seriós que aquesta mobilitat no signifiqui, en el fons,
un acomiadament barat. És a dir, que nosaltres tenim clar
que aixó és un perill. No vol dir que es faei, és una hipótesi,
pero un treballador que treballi a Eivissa, que treballi aquí
en una empresa i que Ji diguin: voste es trasllada a tal banda, i si no es vol traslladar voste esta acomiadat, és una possibilitat absolutament clara que estableix aquest Reial Deeret. Per tant, nosaltres en aquest sentit hi tenim objeecions gros ses i, sobretot, en defensa de la gent d'aquestes iHes, és a dir, de la gent que viu, treballa, esta censada i empadronada en aquestes illes, perque és un arma molt complexa que mal utilitzada pot ser un gran perill. Per tant, no
sé si és que és un problema de fons i per tant de tipus socialo que no s'hagi entes el problema que aquí ens dóna la
impressió que es pot amagar.
Explicat aixo, voldria agrair el to de la seva intervenció
i al Sr. Peralta certament li agraim el seu suport i, a part,
que hagi incidit en la reforma de l'INEM, és a dir, és evident que el cau del debat en aquests moments és, en gran
part, la reforma de l'lnstitut Nacional d'Ocupació i la reforma de la formació ocupacional. Aixo és indubtable.
Entram a la intervenció del representant del PSQE i
bé, miri, nosaltres en la intervenció d'avui, la primera, com
que el tema és tan senzill i és tan clar, no hem fet gaire explicació ni li hem donat més voltes. Fins i tot hem dit: deixam de banda el primer punt perque esta a punt d'acabarse la tramitació a les Corts Generals. I hem advertit: es faci
la gestió pertínent perque s'aplica des de l'endema de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, cosa que, en
fi., es podria discutir molt pero que ja esta feta, deixem-ho
estar, pero pensin vos tes que com que hi ha una petita reforma en aquest Reial Deeret que és la deIs fixes-discontinus, resultan\ que aquesta reforma, quan es vagi a aplicar,
és a partir de la publicació definitiva i ens queden un parell
de mesos a l'aire, i com que aquesta consulta l'haviem feta
a l'INEM a nivell de Madrid i a nivell de Balears, a veure si
aturaven aquest apartat, a veure si hi havia un parentesi,
se'ns va mostrar una circular que deia: s'aplica de tal manera, el Decret, exacte tal com sortia dia 3 d'abril en el Butlletí Oficial de l'Estat, perdó, dia 4 d'abril.
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seller de Treball per si no se n'havia adonat i ho deim al
Govem de Balears perque creim que és una manera d'actuar i que ells ho poden fer, és a dir, demanar que aixo es
tengui en compte perque afecta basicament a Balears, bé, a
tata la zona turística de l'Estat pero a Balears hi afecta
molt.
Per altra banda, Sr. Moragues, miri, el debat en el Parlament, aquesta ponencia llarga i jo esper que molt fruitosa
sobre el Pla de Convergencia europeu, és una cosa que ens
sembla molt bé, pero ens semblan\ molt bé en el sentit,
com deia el nostre portaveu Pere Sampol no fa massa dies,
del paraigua, d'intentar que a sobre a Balears, quan plogui,
a partir deis efectes negatius sobre el Pla de Convergencia
tenguem unes eines d'autodefensa. Certament en aquest
sentit convenim que el debat és ampli pero el que és cert és
que el Govern de l'Estat l'única cosa que ha aplicat d'immediat i l'única cosa que ha fet d'immediat és aquest Reial
Decret Llei i no altra cosa, i no ha comen~t per la reforma
de l'INEM, no ha comen~t per la reforma de la formació
ocupacional, no ha comen~t per altres parametres de la
política social que vos te coneix jo cree que tant o més que
nosaltres, sobretot perque voste esta amb fil directe amb el
criteri del Govern de l'Estat en aquest tema fins el punt
que l'he de felicitar, fa d'excel·lent advocat o misser o centinel·la, segons es vulgui dir, de les directrius emanades des
de Madrid.
De tota manera, també hem de convenir, -i ho agafi
com alaban~, Sr. Moragues, no com a pejoratiu, ha agafi
com alaban~, com a currlculum de futur, que li desig el
millar futur poUtic, evidentment- per altra banda, que nosaltres -em diu el portaveu, el millor futur poUtic a Madrid,
pero- hem de convenir que tots els altres aspeetes que nosaltres aquí plantejam són aspectes que són sobre la taula
no ja a nivell d'Estat sinó a nivell de Balears, a nivell de cada illa. Escoltin, si a l'INEM no hi entram, no hi entren els
governs de les comunilats autonomes a les comissions executives respectives perque els pactes de la Mone/oa no ho
preveuen, Sr. Moragues, siguem un poquet seriosos; la
Constitució fa tres dies que ens deien que no es podia tocar
de cap manera; em sembla que fan comptes reformar-la
aquest estiu; els pactes de la Mone/oa no es poden LOcar donant participació als governs de les auto no mies? Per favorl
no ens digui aixo, és que ja estam esverats, és que en aquest
cas ja no entenem absolutament res de l'evolució normal
de la política democratica. Per altra banda ...
EL SR. PRESIDENT:

Peró és que aquí hi hauria d'haver hagut una qüestió
cautelar, si hi havia voIuntat de reformar el Decret, i com
que s'ha reformat, ara hi ha un problema addicional. Senzillament és aixo. Ja sabem que un reial decret llei d'aquestes
característiques se sol aplicar d'immediat, és evident, pero
en aquest cas s'ha reformat una mica i hi ha un problema,
si més no, administratiu important; important perque afecta a uns milers de fixes-discontinus. Aixo és evident, els milers que no són els que nosaltres haguéssim volgut, perque
parlavem deis eventuals en generals, no només deis fixesdiscontinus pero, en definitiva, aquest problema hi és i és
innegable. Per aixo deim, en pla absolutament constructiu:
deixem estar aquest terna, pero advertim i ha deim al Con-

Li pregam que vagi acabant, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Si, Sr. President. No volem fer més émfasi en els problemes que nosaltres esmentam. Mirin, el punt 4 i també
ho deim pel Govem de la comunitat perque prengui molt
bona nota del que plantejam, una cosa és la tramitació actual en el Senat i de rebot en el Congrés deis Diputats del
Reial Deeret Llei, que evidentment ja retira m el primer
punt perqu~ consideram que aixo esta acabat amb la petita
reforma deIs fixes-discontinus, i una altra cosa és el que el

punt 4 planteja, perqu~ el punt 4 planteja reformes a
aquest Reial Decret Llei; les reformes es poden fer si hi ha
voluntat de fer-Ies quan una cosa estA definitivament aprovada. Una cosa és dir que abans d'aprovar-se definitivament es canv'iin unes coses que ara ja deim que, bé, que la
tramitació estA acabada i aquesta moció s'havia d'haver discutit el mes de maig i no ara, pero bé, deixem-ho estar, superam el punt 1, pero el punt 4 vol dir que nosaltres, el
nostre grup parlamentari, nacionalista i d'esquerres, interpreta, diu, que poHtiques actives d'ocupació, evitar rebaixes
de prestacions per jubilació, transformació de contractes
eventuals en fixes i evitar la mobilitat geogrAfica i funcional
perqu~ encobreix acomiadamenl barats és un prOblema que
hl ha afegit a altres problemes i que aixó és una cosa que a
nosaltres ens pareix que s'hauria d'intentar reformar o paliar amb altres mesures poUliques, cosa que és perfectament possible. GrAdes.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Grups que valen intervenir en tom
de contrarr~plica? Pel Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
GrAdes, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt breumenl, només per dir al Sr. Serra, perqu~ pareix ser que en
la seva intervenCÍó ha dit que en l'única cosa que nosaltres
hem fel reserva, o sigui, que hem anunciat que ens abstendrfem m'ho ha vOlgul tornar a explicar per si no ha havia
ent~, és per acLarir-li que preeisamenl perqu~ ho he ent~
des del primer moment, perqu~ ha hem ent~ aixf i perqu~
com ha passat moltes altres vegades, estam en el fons amb
el grup del PSM 1 EMM, en moltes coses estam d'acord,
pero no amb eIs plantejaments, i aquesta és la difer~neia i
nosaltres, senzillament, hem ent~ perfectament el que vallen dir amb aquest punt 4.4 i degut a aquesta difer~ncia,
perqu~ nosaltres no pensam igual que vost~ quant a la tIexibilitat de la contraetació laboral, per aixo, amb tata coher~ncia amb la nostra postura, és amb l'única cosa que nosaltres hem dit que ens abstendrfem.
Amb el demés ens hagués estat molt faeil també abstenir-nos, o sigui, hagués estat una postura romoda i a més
potser també coherent pel que hem dit abans que hi ha una
pon~ncia que esta. elaborant un dictamen sobre aquests temes, pero hem pensat que una cosa no lleva l'altra, que
com que en el fons estam d'acord amb aquests plantejaments els darfem suport pero, per favor, tengui en compte
que no podem coincidir moltes vegades en tots els plan tejaments i aquí hi ha la difer~ncia. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. Moragues i Gomila.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
GrAcies, Sr. President. Un pare11 de puntualltzacions a
a110 que acaba de dir el Sr. Serra. La primera és que quan

van presentar vost~ la interpeHació, la comissió especial
ja estava constituida i no és cert el que vost~ acaba de dir.
Estic repassant les notes que tenc, no tene les dades aquí
presents, pero quan vam discutir aquí la interpeHació la
comissió ja estava constituida i per tant les feines parlamentaries ja s'havien iniciat i, per tant, aquella interpeHació tal com nosaltres ja vam presentar quan es va discutir,
l'únic que feia era interrompre, d'alguna manera, o distorsionar la feina que aquesta comissió havia de fer.
Quant a la qüestió de mobilitat geogrAfica í funcional
a la qual vost~ també ha fet esment, jo li he de dir que aixó
no té res a veure amb el Reial Decret 1/1992 que discutim
aqul; a~ és o sen\ una conseqü~nda del Programa de Converg~ncia que no discutim ara. Per tant vost~ també mesclen qüestions que no tenen res a veure; el Programa de
Converg~ncia és una cosa i el Reial Decret 1/1992 de mesures de foment d'ocupació és una cosa diferent. PerÓ clar,
com que vost~ tenen el costum de fer debats per als titulars deis mitjans de comunicació i no per una lectura rigurosa í serios a deis textos legislatius, clar, passa el que passa.
Vost~ diu que els preocupen les conseqü~ncies per als
coHectius fixes-discontinus. 1 a nosaltres també, i segurament que som un deIs grups d'aquesta Cambra que hem
presentat proposicions per modificar les conseqüencies negatives que per al col·lectius afectats va tenir el Reial Decret que es queden corregits -d'alguna forma, naturalment,
no tots- alguns a la llei que s'aprovarA. Jo no sé el que vost~ han fet; sí que sé el que vost~ han dit, el que vost~s han
fet jo no ha sé, pero si hi ha modificacions dins aquest Projecte de Llei que sera llei dins aquesta mateixa setmana, entre altres coses crec que el Grup SOCIALISTA d'aquestes
illes, present en aquesta Cambra, amb altres que també ho
van fer, hem fet una feina parlamentaria alla. on correspon,
que és en el Parlament de I'Estat espanyol, com també els
recordaven altres grups de la Cambra.

Parlen que el Pla de Convergencia, que no té res a veure amb el debat d'avui pero vost~ ho diuen i per tant jo
també em vull enfrontar de qualque manera a aquest diseurs reiteratiu que vost~ utilitzen en contra del programa
de Converg~ncia, que el Pla de Converg~ncia és una eina
d'autodefensa. Mirln, no senyors, senyors del PSM 1 EEM,
és una eina de treball per possibilitar que aquest país, que
Espanya, pugui accedir en les millors condicions possibles
al contexte europeu i a~ no sé si sabem qu~ és o no, pero
ho haurien de saber, perqu~ vost~ són poHtics també i
haurien d'haver fet una lectura un poc més generosa d'aquestes qüestions. Óbviament que el programa de converg~ncia es pot modificar, obviament que crearA dificultats en
principi, peró em cregui que estA fet des de la consci~ncia
més absoluta que és necessari entrar amb les millors condicions possibles dins aquest contexte europeu.

Li vull dir, arnés, amb les refer~ncies personaIs que
m'ha fet i no les m'he preses malament, obviament, perque
sé que vost~ ho feia en clau d'humor, que jo ni faig d'efica~
portaveu de les directrius de ningú, ni estic aqul per vigilar
el meu futur polftic, ni faig intervencions per tal que quedi
constancia en el meu currículum personal. Ho faig des d'aquest convenciment personal i absolut que tenc que estam

fent el millar possible ¡Jer al manteniment d'un sistema de
protecció, en aquest cas, que estam discutint el tema de la
desocupació, de protecció de la desocupació de capes importants de gent que esta necessitada d'ac;O que nosaltres
en dei m l'estat de benestar social; qu~ hi pot haver difer~n
cies? qu~ vost~ ha farien d'una manera diferent? Bé, potser tendran l'oportunitat de demostrar-ho; mentrestant només fan el més cómode que és parlar de com ha fan els altres de malament, empero realment diftcilment veim qüestions positives que serveixin per millorar aquests sistemes i
nosaltres ac;O ha feim des d'aquest convenciment que estam
fent el millar possible les coses, indistintament que ens
equivoquem o no ens equivoquem.
I ja per acabar, Sr. Serra, la qüestió que feia referencia
altra vegada a la introducció deis governs autonomics a les
comissions executives provincials i la reforma deIs pactes
de la Mone/oa. Vost~ és que m'entén sempre per a11A on no
toca i ha fa d'una manera explícita, ha fa d'una manera expressa, perqu~ jo li reconee la seva inteHig~ncia perque fa
molts d'anys que el conee. És impossible que voste hagi ent~ de la meva explicació el que vos te ha intentat vendre'm,
no és ac;O. Jo he dit que deIs pactes de la Mone/oa es van
derivar unes conseqüencies molt ciares que va ser la crea ció
de l'Institul Nacional d'Ocupació amb una situació absolutamenl diferent de l'actual, i també he dit abans que la situació de !'Institut Nacional d'Ocupació és necessari reformar-la per adequar-la als temps presents. I he dit ac;O a la
meva interven ció i vost~ diu que jo faig aquí una esp~ie de
defensa sacralitzad8 de l'estructura i del funcionament del
l'INEM. Jo el que die és que I'Il':-lEM s'ha de reformar també com un gran pacte social com va fer possible la seva creació j amb ac;O estam fent feina els socialistes i per ac;O hem
tengut reunions amb representants de les associacions socials i economiques per tal de fer possible l'obertura d'una
mesa de negociació que faci possible també la modificació
de l'INEM tal com Na fer possible en el seu moment la creació d'aquest organisme.
Esperarn, Sr. Serra, senyors del PSM I EMM, que altres debats que poguern fer sobre aquestes qüestions, sobre
temes de convergencia europea, que segur que es plantejaran al 11arg d'aquests mesas, els poguem fer des de postures
que no demostrin tant una ignorAncia, si em permet l'expressió, del tema que discutim sinó que ho facem des de
postures rigoroses i seriases que sol ser una expressió que
voste utilitza a quasi tates les seves intervencions; per tant,
Sr. Serra, si hem de convergir en alguna qüestió, intentin
ser un poc més rigorosos en els temes que debaten. GrAcies, Sr. President.
EL SR PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Moragues. Acabat el debat, passarem ido a
la votació de la moció. Deman al portaveu si podrfem votar
conjuntament els punts dos i tres i el quatre i cinqu~.
Passarem ido en primer 110c a la votació deis punt segon i tercer. Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
No n'hi ha.
El resultat ha estat: a favor, 38; en contra, 18.
En conseqüencia, queden aprovats els punts segon i
tercer del text de la moció i passarem a la votació deIs
punts quart i cinqu~.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
EL SR VIDAL 1 JUAN:
Persó, Sr. President, no havfem ent~, pero demanarfem que el 4 i 5 també fas separadament.
EL SR PRESIDENT:
Perfeete. Votarem ido en primer lloc el punt quart.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar drets,
per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
A favor, 5; en contra, 49; abstencions, 2. En consequeda rebutjat el punt quart.

qü~ncia

Passarem a la votació del punt cinque. Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
No n'hi ha.
7 vots a favor, 49 en contra. En conseqü~ncia queda rebutjat el punt cinque del text de la moció.
II.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES
SOCIALS SOBRE EL PROJEcrE DE LLEI RG.E.
NÚM 2255/91, RELATIU A ORDENACIÓ SANITARIA
1 CREACIÓ DEL SERVEI BALEAR DE SALUT.
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EL SR PRESIDENT:
I passam al següent punt de l'Ordre del dia que és el
dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials sobre el Projecte de Llei mlmero 2255, relatiu a ordenació sanitAria i
creadó del Servei balear de salut.
Comen~rem en primer !loc per les esmenes gen~ri
ques que es mantenen al text de la LIei. Hi ha en primer
lloc les que són del Grup Parlamentari MIXT: 430, 431,
432 i 433. Per defensar aquestes esmenes té la paraula, per
part del Orup MIXT, el Diputat Sr. Pascual i Amorós.

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa18. L'esmena 430 és
una esmena de redacció pero que té un contingut que fa
que l'haguem de defensar. El nom de la nostra comunitat
autonoma és Illes Balears i no és Balears, perqu~ l'Estatut
d'Autonomia aOO ha diu. Hi ha un caramull d'articles d'aquesta Llei que parlen de Balears i no parlen d'Illes Balears. Aleshores, nosaltres entenem que per respecte a la
nostra propia comunitat és bo que mantinguem el nom oficial de l'Estatut a les lleis, amb carActer general, i a posta
proposam la substitució gen~rica: aquí on diu Balears per
Illes Balears.
Respecte de la 431, la retiram, Sr. President. Respecte_
de la 432 també la retiram i respecte de la 433 és una simplificació: quan ~liu Pla de salut de la Comunitat AutOnoma
de les Illes Balears, nosaltres entenem que estA millar dir
Pla de salut de les Illes Balears, no Pla de salut de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, i aposta també mantenim aquesta i demanam la votació afirmativa.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pascual. Grups que valen intervenir a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari PP-UM té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Si, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. En la enmienda que presenta el Grupo MIXTO ya establecíamos
en ponencia y le dimos toda clase de explicaciones y yo
creo que está perfectamente recogido el espiritu que dice el
Sr. Pascual. En la exposición de motivos estamos hablando
siempre de la Comunidad Autónoma de las lIJes Balears. Evidentemente, en cuanto a los demás articulas se refiere, se da por entendido que cuando se habla de Baleares
estamos hablando de las /l/es Balears porque práctb.mente
es lo que hemos dicho en el preámbulo de la Ley.

GrAcies, Sr. Ribas de Reyna. Hi ha intervenció en tom
de r~plica? No hi ha intervenCÍó. Passarem, ido, a la votació de les esmenes 430 i 433. Entenc que es poden votar
conjuntament? Per separat.
Votarem en primer lloc l'esmena 430. Sres. i Srs. Diputa18 que voten a favor, es valen posar drets, per favor?
GrAdes, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar dre18, per favor?
GrAcies, poden seure.
Abstencions?
No n'hi ha.
7 vo18 a favor, 48 en contra, cap abstenció. En conseqMncia queda rebutjada l'esmena 430.

Passam a la votació de l'esmena 433. Sres. i Srs. Oiputa18 que voten a favor, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputa18 que voten en contra, es valen posar dre18, per favor?
GrAcies, poden seure.
Abstencions ?
25 vo18 a favor, 30 en contra. Queda rebutjada l'esmena 433.

En l'article primer no es mantenen esmenes. En conseprocediren a la votació d'aquest article.

qü~ncia,

Sres. i Srs. Diputa18 que voten a favor, es vol en posar
dre18, per favor?
GTI\cies, poden seure.
Bntenc que ha quedat aprovat per unanimitat.
Passam a l'article segon on es mantenen les esmenes
533 del Grup Parlamentari PSM I EBM i 454 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA Procedirem a fer el debat conjunt de les esmenes i té en primer lloc la paraula, pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, el Diputat Sr. Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:

En la otra enmienda que presenta también el Grupo
MIXTO, en el mismo sentido de las /l/es Ba/ears viene ya
perfectamente especificada la Ley en cuanto cada vez que
la parte geográfica es de la comunidad autónoma y no necesariamente sea expUcito decir l/les Ba/ears. Nada más;
nosotros, por tanto, Sr. Presidente, vamos a votar en contra.
EL SR PRESIDENT:

Gn\cies, Sr. President. Estam davant quatre propostes
d'afegitó que fa el nostre grup parlamentario Una és respecte de la millora de la qualitat de vida; creim que ha de ser
un deis objectius clars d'una llei com la que estam debatent. Un altre afegitó que creim que estA molt en el sentit
de les noves normatives de l'Europa comunit;lria és d'afegir-hi també la protecció deIs minusvAlids fisies, psiquies o
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socials. Un tercer afegitó és el de la superacíó del concepte
de salut exclussivament assistencial avan~nt cap a un model més preventiu, més enIlA del vessant mMico-hospitalari. I un quart afegitó, que aniria junt amb el concepte de
participació comunitAria; el definirlem un poc més dotant
de prou representació de l'usuari en tots els organs de gesti6 del servei.
En definitiva, com veuen vost~, els afegintons que
propasa m en els objectius o principis general que inspiren
el nou organisme, les noves institucions sanitAries en
aquestes illes, nosaltres pensam que ens hem d'acostar a
aquests problemes o a aquests temes que hem enumerat.
Ens pareix que seria, en definitiva, una ampliaci6 i una petita millora, potser, d'aquests principis generals que, de fet,
s6n clars, és a dir, la lIei, quan els aprova s6n principis gen~rics, globalment clars, pero nasal tres amb aquestes quatre postures o quatre afegitons creim que ha concretarlem
una mica més.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, es mena 454, té la paraula el Sr. G6mez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La tramitaci6 d'aquesta Llei del Servei balear de salut ha sofert un
procés llarg i sinu6s. Hem de recordar que aquesta llei-ja va
ser presentada l'any 1987 i va ser retirada. 1 dic a~ perqu~
aquest procés llarg i sinu6s no ha estat culpa de la feina de
1'0posici6, perqu~ va ser retirada després que els grups de
la Cambra haguessin arribat a un ampli consenso
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brir molt el text de la llei. 1 parla que s'entén com a "participació comunitAria" la participació en la formuladó de la
poUtica sanitaria i en el control de la seva execuci6.
Hem repassat amb atenci6 les diferents lleis autonomiques que han estat aprovades, ent~ que la nostra llei és la
darrera per tot aquest procés llarg i sinu6s de retirada que
s'havia fet fins ara, i en tates les Ileis autonomiques no
n'hem vist gaire bé cap on el terme "participad6 comunitaria" sigui tan pobre com en aquesta Llei. 1 a~ ens fa sospitar. Veim que la de GaUcia parla de participació comunitaria amb caracter representatiu i democnHic, de control; la
de Val~ncia també parla de promoure la participaciO activa
de la poblaci6 en la formulació de la polltica sanitaria; la
d'Arag6 parla de participació democrAtica en l'orientació,
avaluaci6 i control deIs serveis sanitaris; la catalana, altra
Ilei que s'ha inspirat molt en els redactors d'aquesta lIei,
parla, en un text semblant al qu~ nosaltres proposam, de
participaci6 comunitAria en la formulació de la polltica sanitAria i el control de la seva execució. 1 aoo passam per les
diferents lleis: la de Rioja, la d'Andalusia, la de Murcia, on
a tates s'explica clarament qu~ vol dir participació ciutadana.
Per tant, que quasi tates les Ileis expliquin que vol dir
participació ciutadana no hauria de fer por al grup que dóna suport al Govern balear i, sobretot, nosaltres creim que
el que potser fa por i no entenem.aquesta no aeceptad6 de
la nostra esmena, és la paraula "control". Tanmateix si el
Orup Popular que té la majoria en aquesta Cambra té la
majoría, no creim que hagués de tenir por a la participació
ciutadana, que aquesta pogués anar en contra deis seus interessos. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Hem de dír que, encara que s'hagin fet declaracions en
relaci6 que s'ha aconseguit un ampli consens, l'aeceptaci6
d'un gran nombre d'esmenes pot conduir a confusió.

Gracies, Sr. Diputat. Grups que valen intervenir a favor o en contra? Pel Grup PP-UM té la paraula la Diputada Sra. Castro.

EL SR. PRESIDENT:
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:
Sr. G6mez, U pree que es cenyeixi a defensar l'esmena
que li correspon.

Feia referencia en aquesta introducci6 perqu~ hi ha un
nombre d'esmenes important que s'han aeceptat, pero hi ha
esmenes que nosaltres creim importants, les que conserven
el pes, esmenes de fans com la que volem defensar ara que
s6n les que no han estat aeceptades i creim que donen una
marcada ideología a aquesta Llei.

Oracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer
lloc vull contestar l'esmena del Grup Parlamentarí PSM 1
EEM, que té diferents apartats. En el primer punt valen
afegir "mmora de la qualitat de vida"; ens sembla que no és
necessari ja que tata la Llei va encaminada a aquesta finalitat. Quant a la protecció deIs minusvlllids flsics, pslquics o
socials, no creim que amb una llei d'ambit purament sanitari s'hagi d'incloure, si bé estll també en l'esperit de la Llei
el fet de contemplar aquesta finaUtat, i per aixo ja estA la
Llei d'Acció social aprovada en aquest Parlament.

En el cas d'aquesta esmena, la 454, que fa referencia a
l'expressi6 "participaci6 comunitAria" que la Llei creim que
queda molt pobra, la nostra esmena va referida a enriquir
el texto En la Llei General de sanitat, llei mare i punt de referencia obligat en tal el debat de les diferentes esmenes,
quan parla de la participaci6 comunitAria ha explica, no
ónicament diu "participaci6 comunitAria", sinó que explica
qu~ s'estén per participadó comunitAria. Creim que deixar
en el text únicament "participaci6 comunitAria", és empo- _

Quant a aIlo de la superació del concepte de salut exclussivament assistencial avan~nt cap a un model més preventiu més enIla de la vessant mMico-hospitalAría, aixo estA inelos en la Llei quan es parla de promoció de la salut,
prevenci6 de la malaltia, estA inclos en aquests conceptes. 1
quant al tema de la participaci6 comunitAria parla d'afegir:
dotant de prou representaci6 de l'usuari en to15 els organs
de gestió del servei. Pensem que aquest tema, la participació comuntAria, ~ un principi general informador, que al

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
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llarg de tata aquesta LIei ja es determina la manera en que
aquesta es produeix en els diferents organs del Servei balear de salut.
1 quant a l'esmena del Partit Socialista, només li voldria dir que voste diu que el que valen és enriquir el terme
de participació comunitAria afegint que sigui amb la formulació de la política sanitAria i en el control de la seva execució. En aquest article el que es formulen són els principis
generals informadors del Servei balear de salut. Per tant, la
participació comunitAria és un principi que ha de presidir i
informar tot el sistema públic sanitari, no parce!·les d'aquest. Per tant el Projecte de LIei té un contingut molt més
ampli que la seva esmena. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Hi ha intervencions en tom de replica? Té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
La nostra intervenció és doble. Per una banda per donar suport a l'esmena del Grup SOCIALISTA; creim que
és encertada perque maldament la Sra. Castro parli de que
el tema és general, tal com es planteja la veritat és que eis
termes que planteja el Grup SOCIALISTA, que són la formulació de la polftica sanitaria i el control de la seva execució, no queda en certs articles del Projecte de LIei excessivament ciar. Per tant ens pareix que fer émfasi en la participació comunitAria en aspectes parcials no és de més si els
aspecles parcials són els que planteja l'esmena del Grup
SOCIALISTA Si fossin uns altres, els parcials, potser estarien solventats en altres articles, pero aquests no.

1 per altra banda també voldríem reiterar eis arguments que havfem exposat a la nostra primera intervenció.
Quan parlem d'educació sanitAria és necessari parlar de millora de la qualitat de vida; sinó ens queda coix. Aquests
conceptes en les legislacions més recents de la Comunitat
europea hi són, tant deis estats membres com les pro pies
directives comunitAries. El tema de minusvAlids és present i
s'intenLa que no es legisli unilateralment el tema de minusvAlues a través d'acció social, sinó que s'integri dins tot el
debat sanitari i quant al tema del model preventiu més enllA del vessant medico-hospitalari, ens pareix que, si bé dins
la llei hi és, faríem més émfasi i per tant reiteraríem aquest
objectiu. I bé, quant a participació comunitAria, la veritat
és que en una llei d'aquestes característiques col·locar en
l'article dos la representació de I'usuari com un deis principis ens pareix necessario

Orup Popular, creim que no donar suport a aquesta esmena perque s'entén en un sentit molt general a nosaltres no
ens sembla realment correcte, sobretot quan un va veient
després en la LIei com s'ha tractat la participació ciutadana. Jo cree que és tan general, tan general, que després poden fer el que valen i nosaltres creim que la participació ha
d'anar encaminada en un sentit. Nosaltres ha feim amb un
sentit de responsabilitat. 1 cap on ha d'estar orientada, la
participació ciutadana? Cap a l'execució de la planificació i
el control deis servicis. No creim que demanem res en especial; jo continuo dient que el que creim que fa por al Grup
Popular és el control; no sabem per que.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Hi ha intervencions de contrareplica? No. En conseqüencia passarem ido a la votació de
les esmenes. Hi ha inconvenient per que es votin conjuntament? Les votarem ido conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les esmenes
533 i 454, es valen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Gn)cies, poden seure.
Abstencions?
No n'hi ha.
A favor 25, en contra 31. En conseqüencia queden rebutjades les esmenes 533 i 454.
Passarem a la votació de l'article 2 tal com ve del dictamen.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article 2, es
valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seu re.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Sr. Gómez Arbona, tom de replica.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
GrAcies, Sr. President. Bé, m'havia oblidat abans d'anunciar que nosaltres donarem suport a l'esmena del PSM.

A favor 31, en contra cap, abstencions 25. Queda aprovat el text de l'article 2 tal com ve del dictamen.
1 passam a l'article tercer en el qual es manté l'esmena
435 del Grop Parlamentari MIXT. Per defensar l'esmena té
la paraula el Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

Quant als raonaments que ha donat la portaveu del
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Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aixó és una esmena
molt simple peró elemental. Aquí parla de competéncies
del Govern de la Comunitat Autónoma i les competéncies
normalment salen ser de la comunitat que són exercides a
través del Govern, normalmentj podrien ser exercides per
altres órgans o institueions. Per tant nosaltres proposam
que es digui competéncies de la Comunitat Autónoma,
coneretament aquí on el text diu: "i en general tots aquells
que es trobin compresos en l'Ambit de les competeneies del
Govern". Idó de les eompetencies de la Comunitat Autónoma. Gr~cies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pascual. Intervencions a favor o en contra?
Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr.
Pons.
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Senzillament absurd i no entenc la resposta del Sr.
Mesquida, perque precisament si s'accepta aquesta esmena,
hi ha més possibilitats, o sigui, es potencia el Servei balear
de la salut. La resposta del Sr. Mesquida senzillament em
recorda la frase aquella d'en Mufioz Grande, no, d'Unamuno: Vencereis pero no convencereis. Aixó és mecanica de
vots, peró és senzillament absurdo Res més.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pascual. Hi ha intervenció en tom de contrareplica? No. En conseqüencia passam, idó, a la votació
de l'esmena 435 del Grup Parlamentari MIXT.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

EL SR. PONS I PONS:
GrAcies, poden seure.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Cree que quan es
redacta una llei important i aquesta ha és, s'ha d'extremar
el rigor jurídico L'Estatut d'Autonomia parla de competendes de la Comunitat Autónoma, que després són exercides
a través del Govern o de la consellería corresponent, pero
les competéncies són de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears. Per tant jo pregaria concretament al Grup
Popular que va maflÍfestar el criteri en contra que reconsiden\s la seva postura perque efectivament no estam debatent un criteri ideológic, un criteri d'opinió política, sinó
un criteri d'estricte element jurldic que és el que contempla
l'Estatut d' Autonomia. Les competencies són de la Comunitat Autónoma i, per tant, és un absurd jurfdic que una
llei que es pretén rigoTOsa parli de competencies del Govern de la Comunitat Autónoma. Per tant té el nostre suport, l'esmena, i esperam que reconsiderin l'actitud els del
grup majoritari.
EL SR. PRESIDENT:
Gr~cies,

Sr. Pons. Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr.

Mesquida.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena. ÉS ben ver que tat és segons
el color del vidre que es mira. El Sr. Pons diu que la Comunitat Autónoma té les competéncies i és vera, peró és que
el Govern de la Comunitat Autónoma té la gestió i no podem oblidar que dins la comunitat autónoma també hi estan integrades altres Administracions intracomunitaris. A
més, l'apartat F d'aquest article es refereix a aquells centres, establiments i prestacions de les quals la gestió i execució estan encomanades al Govern de la Comunitat Autonoma. Per tant, el nostre grup no donarA suport a aquesta
esmena. Moltes gracies.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAdes, poden seure.
Abstencions?
No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada l'esmena 435.
Passarem a la votadó de l'article tercer.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAdes, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
A favor 31, en contra cap, abstencions 25. Queden
aprovat el text de l'article tercer.
A l'article quart hi ha l'esmena 436 del Grup Parlamentari MIXT. Té la paraula per fer la defensa de l'esmena
el Diputat Sr. Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Queda retirada, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Mesquida. Hi ha intervenció en torn de replica? Si, té la paraula el Sr. P~cual.

Retirada l'esmena, en conseqüéncia passarem a la vo-
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tació de l'article quart.

replica. En conseqüencia passam a la votació de l'esmena
437 del Grup Parlamentari MIXT.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text de l'article quart, es valen posar drets, per favor?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena, es
valen posar drets, per favor?

Gracies, poden seure.
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
S'entén aprovat per unanimitat el text de l'article quart.
En l'artic1e 5 no es mantenen esmenes. En conseqüéncia passarem a la votació.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Abstencions?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovat per unanimitat.

No n'hi ha.
3 vots a favor, 53 en contra. En conseqüencia queda rebutjada l'esrnena 437.

En l'article sise es manté l'esmena 437 del Grup Parlamentari MIXT. Per fer la defensa de l'esrnena té la paraula
el Diputat Sr. Pascual.

Passarern a la votació de l'article sise.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Esper millar sort per aquesta esmena que l'anterior,
perque una vega da n'hi va haver un que va dir: Lo bueno, si
breve, dos veces breve. Ido aixo és el que diu la Llei.

Vull ter constar que el resultat de la votació anterior
ha estat: 7 vots a favor i 49 en contra.
Passarem a la votació de l'article sise, en conseqüencia.

(Remor de veus)

No, un que valía dir allo que va dir en Gracián va dir:
Lo bueno, si breve, dos veces breve. I la Llei que se'ns duu
aqu(, grAcies al fet que la majoria no vol acceptar una esmena diu: "distribuir per aconseguir la millar distribución, i
nosaltres proposam que digui: "Distribuir per aconseguir la
millar eficAcia". Es refereix exactament, diu: "distribuir adequadament els recursos sanitaris en tot el territori de Balears" -podria dir Illes Balears, pero bé- "per aconseguir la
majar distribució deIs mitjans economics". O sigui, lo breve,

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAdes, poden seure.
~res. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda
aprovat l'articIe sise tal com ve del text del dictamen de la
comissió.

si breve, dos veces breve.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pascual. Hi ha intervencions a favor o en
contra d'aquesta esmena? Pel Grup PP-UM té la paraula la
Sra. castro.

I passam a l'article sete, en el qual es rnanté l'esmena
438 del Grup Parlamentari MIXT. Per fer la defensa de
l'esmena té la paraula el Sr. Pascual i Arnorós.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

LA SRA CASTRO I GANDASEGUI:
Bé, en ponencia vam discutir bastant aquesta esmena i
jo no cree que sigui tan senzill com diu el Sr. Pas&al, perque és evident que tots els grups van votar en contra d'aquesta esmena. Vam estar tots d'acord que era important,
bé, aixo que ha dit vos te, a mi m'agradaria dir lo que abundo. no do.ña i no estar de més dir que el que volem aconseguir és una majar distribució deIs mitjans economics pel
Servei balear de salut. GrAcies.

Queda retirada, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Queda retirada. En conseqüencia passarem a la votació de l'article sete.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article, es
valen posar drets, per favor?

EL SR. PRESIDENT:
Queda aprovat per unanimitat.
GrAcies, Sra. castro. No

~

ha intervenció en

~om

de
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Passarem a l'article 8 en el qual es mantenen les esmenes 439 del Grup Parlamentari MIXT i 535 del Grup Parlamentari PSM 1 EMM, el debat de les quals es fara agrupadament. Per defensar l'esmena del Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, és per dir que qua n parla la Llei de prestació d'una atenció primaria de la salut, primaria integral. I
segons, qua n diu promoció i millora de la salut laboral,
promoció, protecció i millora. Senzillament afegir aixó.

cessari l'apartat F d'incloure el tema de salut laboral i ambiental, neeessari i urgent el d'assistencia geriAtrica i assistencia a malalts terminals i de modernització i adequació a
la realitat de la nostra societat parlar d'orientació sexual a
part de planificació familiar. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Serra. Grups que volen intervenir a favor
o en contra? Pel Grup SOCIALISTA té la paraula el Sr.
Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1ARBONA:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM I
EEM, esmena 535 a J'article 8. Té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Volem fer émfasi en aquesta esmena ja que ens pareix que és absolutament necessari afegir, incloure, els aspectes que comentarem. Quan a l'apartat C de l'article es parla de planificació familiar, nosaltres
entenem que també s'ha d'incloure orientació sexual com a
coneepte que sol anar lligat a les practiques més comuns de
la sanitat i de la psicologia de juntar orientació sexual i planificació familiar. Per tant, és un apartat, l'apartat C, que
hauria d'anar amb aquest afegitó. Vostes aquí parlen de
programes d'orientació i plan!ficació familiar i nosaltres
proposam programes d'orientació sexual i planificació familiar.
Després, en ¡'apartat E es parla del desplegamem deis
programes d'alenció ais grups de més risc ¡deis específics
de protecció deis faclOrs de risc, aixf com eis dirigits a la
prevenció de deficicncies congeniles o adquirides. Nosaltres aquí voldríem afeger-hi un nou apartat, un apartat Ebis, que estaria formulat coro a assistencia geria.rrica i assistencia a malalts terminals. Eus sembla que aquesta és una
de les activitats necessaries en la Llei que estam debatent i
que no queda clara i explícita i, per altra banda, ens sembla
que la geriatria i l'assitencia a malalts terminals és una de
les necessitats de la nostra societat més peremptories.
L'apartat F del seu text, del text del Govern i ja debatut en ponencia, en comissió, parla de promoció i millora
de la salut laboral. Nosaltres creim que avui en dia s'ha
d'ampliar, necessariamem, a ambienlal, és a dir, nosaltres
aquí afegiríem de la salut laboral i ambiental. 1 quant a l'apartat 1, aquí es parla, en el text del Govern, de recollida,
difusió i control de la informaci6 epidemiológica general i
especifica; nosaltres creim que avui en dia és totalment
convenient posar lambé mitjan~nt pians d'actuació COncrets, i ho deim perque, en distintes administracions sanitades, certamenl aquesta feina de recollida, difusi6 i control
de la informació sobre epidemiologia se sol fer o es fa, pero
moltes vega des després no hi ha unes actuacions a través
d'una mínima planificadó.
Aleshores creim que en les activitats que la Llei ens
marca, nosaltres creim que seria convenient l'apartat 1, ne-

Gracies, Sr. President. Respecte de l'esmena 439 del
Grup Parlamentari MIXT, com vam manifestar ja dins la
comissió creim que hi ha una mescla de termes, de coneeples, que van ser els que ens van fer posicionar en COntra
d'aquesta esmena. Quan es parla de prestació d'una alenció
primAria i després parlar d'iDlegral, ens sembla que s6n dos
conceptcs que nO van jUnls. Quan es parla en aquesl moment d'atenció primaria i després d'alenció hospitalaria, n
es pot mesclar ailo d'una a lendó integral, que s'ba de fer
tant a niveil primari com a nivell hospitalari.
Quant a l'apartat F que parla de promoció i protecció,
nosaltres també creim que aixó de protecció és un coneepte
que sobra aquí dintre i per tant estarem en contra d'aquesta esmena.
Respecte de I'esmena del Grup PSM 1 EMM donarem
el nostra supon, ja que creim que els programes d'educació
sexual no haurien d'estar ausents d'aquesta Llei. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

-

Grades, Sr. GÓmez. Pel Grup PP-UM té la paraula la
Sra. Castro.
LA SRA CASTRO I GANDASEGUI:
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, respecte
d'aquest article vuU dir que ja es va canviar substancialment el text que inicialment es va presentar. Es van acceptar esmenes del Grup SOCIALISTA que milloraven sensiblement el texto 1 quam a l'esmena del Grup Parlamentari
MlXT vuU dir que eslic d'acord amb I'argumenl del portaveu del Orup SOCIALISTA i que no ens sembla prudent
posar-ho aquí, si bé ja vam acceplar en l'anicle 1, em sembla que era, no bo recordo bé, una pan d'una esmena del
Grup MIXT d'afegir una assistencia integral j inlegrada j
em sembla que ja és suficient introduir alla aquest coneepte.
Llavors, quant a l'esmena del Grup Parlamentari PSM
1 EEM, quant al tema de l'orientació sexual podem dir que
esta inclos en l'orientació i planificaci6 familiar, que és un
terme molt més ampli que el que proposa l'esmena. Quant
a la protecció del medí ambient és un principi general informador que ja esta contingut en I'article 2; per tant ja no
cal tornar-ho a anunciar. 1 quant a la recollida, difusió i
control de la informació epidemiologica general i específi-
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ca, pensam que aixo esta sempre sota uns plans concrets
d'actuació que no és aquí tampoc ellloc adient per esmentar-ho. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gn\cies, Sra. Castro. Hi ha intervencions en tom de r~
plica? Passarem ido a la votació. Votarem l'esmena 439 del
Grup Parlamentarí MIXT.

aprovat el text de l'article 8.
En l'article 9 no es mantenen esmenes. En conseqü~n
cía passarem a la votació del text tal com ve del dictamen
de la comissíó.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovat per unanimitat el text de l'article 9.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Abstencions?
No n'hi ha.
2 vots a favor, 53 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada l'esmena 439.

Passarem a la votació de l'esmena 535 del Grup PSM 1
EMM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po.
sar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.

Passam a I'article 10. S'hi mantenen les esmenes 440
del Grup Parlamentari M IXT, 536 i 537 del Grup Parlamentari PSM 1 EEM i 460 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Es farA el debat conjunt de les esmenes i en primer
lloc, per la del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el
Sr. Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta es mena té
com a objectiu la descentralització del consell d'administració. Jo die: donar participació al consell d'administració del
Servei balear de la salut de manera que hi hagi una participació més forta de la qu~ hi ha, que en aquests moments
esta prActicament centralitzada a la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social.
En primer lloc es tracta de donar entrada a alguns
ajuntaments, o sigui, tres vocals en representacjó d'ajuntaments i després també pensam que la Conselleria d'Economía i Hisenda sena molt important que estas representada
dins el Servei balear de la salut i per tant proposam que
deis tres vocaIs designats per la Conselleria, n'hi hagi un, o
sigui, en quedin només dos, aquest seria per a la Consellería d'Economia i Hisenda. 1 després també les organitzacions empresariaIs i les organitzacions sindicals també consideram que és bo que hi siguin a dins. Aixo són les esmenes que proposam respecte de la composició del consell
d'adrninistració.

Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, poden seure.
22 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 535.

GrAcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1
EEM té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

Passam a la votació de l'article 8.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gnlcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Abstencions?

Les nostres esmenes van en un sentit també desburocratitzador i de donar una mica més de representativitat a
distints organismes, i en aquest sentit propugnam dos vocaIs designats per a cada consell insular -aquí estadem amb
una esmena de substitució- i després una esmena de supressió, que és llevar excessiva gent representativa de la propia
Consellería. Pensin que tres, a part del Conseller, del director general, etc., després tenim un apartat E que són tres
vocaIs més designats per la propia Conselleria. Jo tenc por
que no quedi la Conselleria buida de gent per dirigir-la, si
tots han de formar part del consell d'administració. GrAcies.

Gracies, poden seure.
EL SR. PRESIDENT:
48 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions. Queda
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Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, eSmena 460, té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb aquest article
ja comen~m a deixar la literatura de les bones intencions i
els principis generals i comen~m a concretar els organs de
poder que hi haura dins els Servei balear de salut. El consell d'administració, organ superior de govern i representació del Servei balear de salut, com, per qui ha d'estar integrat? Segons els criteris i ha denunciam ara per evitar ser
reiteratius en cada una de les esmenes, els criteris que es
veuen perfectament que ha impulsat la Conselleria és reservar tot el poder de decisió a tots els organs i estaments
dins la Conselleria.
Aquí parlam de descentralització, de pilars fonamentals de consells insulars, tates aquestes retoriques que hem
sentit tan tes vegades, pero quan arriba I'hora de la veritat,
qui comanda a can Ribot, son pare o s'aHot? Esta ben clar,
comanda la Conselleria. Ja pot ser l'organisme que vulguin,
pot ser a nivelJ interinsular, -és el cas del Consell d'Administració- a nivel! insular o a nivel! d'una comarca determinada; sempre ha de ten ir la preeminencia, 110 fas cosa que
els consells insulars fossin majoritaris en relació a la Conselleria i, per tant, la composició que es planteja és que la
Conselleria tendrA sis mempres: Conseller, director general, gerent, més tres designats, i els consells insulars tres; sis
a tres. 1 els vull recordar una cosa justificant l'esmena, no
m'estic separant del tema, Sr. President; és matemAticament i metaffsicament i políticament impossible que els
tres consells insulars facin pinya contra la Conselleria, perque no hi ha cap situació política a les Illes Balears on hi
hagi tres majories insulars diferents de la majoria de Govero de les Illes Balears. Aixo és impossible, pero ni així i
tot no es valen arriscar, no fas cosa que els consells insulars perdessin el cap.
La nostra proposta no planteja l'hegemonia deIs consells insulars en relació a la representació de la Conselleria;
senzillament planteja que la Conselleria mantengui els sis
que hi vol mantenir, pero que els consells insulars, dos per
a cada consell, en tenguin també sis; i aixo no ha valen fer i
després es veurA en coses molt més concretes, tant en coses
de principis com en coses de gestió, com aquesta a'mica
centralitzadora, no sé si dir del Consolat de Mar o del carrer Cecili Metel, sobre la sanitat de les Illes Balears és una
constant al llarg de tata aquesta Llei, i aixo és un element,
una cArrega poUtica de profunditat que nosaltres, amb
aquesta esmena i altres successives , denunciarem. Moltes
grAcies.

EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Pons. Pel tom en contra, té la paraula el
Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Yo quiero dejar
un poco claro, al principio, que es una ley que ha sido de-
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batida ampliamente, como hemos dicho en la exposición de
motivos, y que se han aceptado innumerables enmiendas, y
yo creo que está consensuada en la mayoría, que no hemos
tenido problema. Y parece ser que da la sensación en esta
Cámara, y quiero dejarlo aclarado, que hay como si estuviéramos pasando el rodillo como ciertos grupos, algún grupo
tiene acostumbrado en el Congreso nacional.
Queremos decir que hemos consensuado esta Ley, que
hemos estado totalmente abiertos y que lo único que tenemos es que han llegado las enmiendas al pleno; evidentemente, las enmiendas que nuestro grupo no ha aceptado;
pero quiero decir y quiero recordarlo, que prácticamente
ha estado en la totalidad consensuada y que la mayoría de
artículos han quedado perfectamente consensuados entre
todos los grupos políticos.
Dicho ésto, Sr. Presidente, le quiero decir que en el artículo 10 está claro que nosotros queremos que el órgano
de administración de la salud sea un órgano vivo y que además es un órgano ejecutivo. ¿Qué significa ejecutivo? Que
mande, y quien manda es la Conselleria de Sanidad y ustedes no se tienen que extrañar, és decir, está claro que no
queremos que sea un consejo enormemente grande porque
sabemos todos y lo conocemos, que es inoperante. Queremos un consejo que funcione, queremos que el consejo de
la salud sea un órgano vivo y, por tanto, nosotros decimos
que cada institución está perfectamente representada. No
vamos a tener, no tenemos ganas de enfrentamientos con la
Conselleria de Sanidad, no queremos que las instituciones
de los consel/s estén enfrente ni que organicemos pefias.
Tenemos que hacer la salud, es una salud de todos y no son
de un partido político ni de otro. Creo que entre todos debemos mejorar la salud y que debemos buscar los órganos
que funcionen perfectamente.
y yo le quiero recordar, porque creo que la contestación es prácticamente a todos los grupos que estamos diciendo lo mismo, pero quiero recordarle con un cariño especial al Partido Socialista, que el consejo que tanto se escandalizan de la forma como tenemos que ser y como tiene
que mandar la Conselleria de Sanidad, que el consejo interterritorial está formado por 17 consejeros de sanidad, un
ministro y 17 designados por el ministro. ¿De qué se quejan ustedes? Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Hi ha intervencions en
tom de replica? Té la paraula, en primer lloc, el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Només per dir una cosa, i és que si a Madrid ha fan
malament no vol dir que aquf li haguem de fer.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Dins tom de replica, té la paraula
el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si, veig que hem entrat dins l'Area pol~mica, pero en ti, qu~ hi farem.
Bé, aquesta Llei té un consens o no el té? Em pareix
que s'ha de respondre aquesta qüestió. A efectes numerics
jo li donarla la raó. Si bem presenlat 36 esmenes i, si no record malameot, ens n'aproven 26, aconseguin integrar-les,
semblaria que hi ha un consens; pero recordin que les 10
esmenes vives que mantenim tenen uns elements polítics -i
vost~ ha sap perfectament, Sr. Ribas; després hi haunl el
debat sobre els consells insulars, 00 es preocupi- voste sap
perfectament que aquestes que queden vives. una d'elles
aquesta, són elemeots que confronten una visió política del
Servei balear de salut mol! més descentralitzada, amb molta més participació deIs ajuntaments, deIs consells insulars
i, en altres casos, altres instAncies, que no aquest voler comandar.
I cIar, i nosaltres ha sabem perfectament, que la Conselleria de Sanitat vol comandar, de manera clara i rotunda,
la sanitat i que la participació que vol és mínima. 1 li diré
més, el que garanteix la participació no és aquest Servei balear de salut, és que la Llei General de sanitat, aquesta Llei
aplicada a Madrid per aquella genl del rodillo, garanlcix -i
ha explicarA després el Sr. Oómez Arbona- uos mfnims de
participació que ja veuran com alguns anicles vos tes no els
respecten. Aix:f és que, comen~m a con~ixer l'aplicaci6
prActica, en termes sanitaris en aquest cas concret, del centralisme del Consolar de Ma[ i del carrer de Cecili Mete!.
Moltes grAcies.

seU porque estan perfectamente representados los consells
en la Ley de sanidad. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Diputat. Deman als portaveus si es pot
procedir a la votació conjunta d'aquest bloc d'esmenes.
Passarem ido a la votació de les esmenes 440 del Grup Parlamentari MIXT, 536 i 537 del Grup Parlamentari PSM 1
EEM i 460 del Grup SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes esmenes, es valen posar drets, per favor?
Gnlcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Abstencions?
No n'hi ha.
22 v~ts a favor, 30 en contra. Queden rebutjades les csmenes.
Passarem a la votació del text de l'article 10 del dictamen.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Hi ha torn de
paraula el Sr. Ribas de Reyna.

contrar~plica?

Té la

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.

EL SR. RIBAS DE REYNA:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sefior del Grupo MIXTO, evidentemente no tenemos que compararnos en absoluto ni puede hacer estas comparaciones de Madrid, que es
un género que ya está demasiado dichO en este Parlamento
porque siempre estamos hablando de Madrid, no. Solamente ha sido una comparación contestando al Grupo SOCIALISTA Lo que quiero decir es que el Sr. Pons diga que los
elementos polfticos son los que prevalecen; evidentemente,
Sr. Pons, no cabe duda que son elementos poUticos. Lo que
no pretenderá usted es que la Ley de Sanidad hecha por el
Gobierno balear del PP-UM sea la ley del Gobierno balear
formada por el Partido Socialista Obrero Espafiol, está claro.
f

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Gracies, poden seure.
30 vots a favor, 20 en contra, 2 abstencions. Queda
aprovat l'article 10.
I passam a l'article 11 en el qual es manté I'esmena 441
del Grup Parlamentari MIXT. Té la paraula, per fer-ne la
defensa, el Diputat Sr. Pascual i Amorós.

Nosotros hemos sido, Sr. Pons, muy respetuosos con la
Ley General de sanidad y evidentemente las lineas maes-

tras y el eje principal de esta ley está basado precisamente
en la Ley básica de sanidad. Evidentemente, nosotros estamos aplicando una ley. Y que el Consejo ejecutivo pretendan que sea un Consejo ejecutivo enorme, está claro que
no es operativo, Sr. Pons, y usted 10 saber perfectfsimamente. Que sea muy importante que cada conseller o cada conseU sea necesario que haya dos representantes del consell,
yo creo que basta que haya un representante de cada cbn-

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Queda retirada, Sr. President.
'EL SR. P RES ID ENT:
Queda retirada. En conseqü~ncia, passarem a la votació del text de l'article 11.

E
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovat per unanimital.
En l'article 12 es mantenen les es menes 442 i 443 del
Grup Parlamentari MIXT. Té la paraula pel Grup Parlamentari MIXT el Diputat Sr. Pascual.
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Passarem a la votaciÓ del text de l'article 12.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La número 442 queda retirada i la número 443 es tracta que la reuniÓ del Consell d'Administració sigui més sovint en lloc de fer-la cada
trimestres; com a mínim cada dos mesas, perqu~ entenem
que prou feina tendnl i un trimestre és un terme massa
llarg per poder dur endavant les tasques del Servei balear
de la salul.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Hi ha intervencions a favor o en
contra? Té la paraula pel Grup PP-UM el Sr. Mesquida.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
50 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 12.

I passam a l'article 13 en el qual no es mantenen esmenes. En conseqüencia passarem a la votaciÓ directa de l'article.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
GrAcies, poden seure.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Pel que fa referencia a l'esmena 443, la Llei em pareix que estableix un mínim de reunions: diu una vegada cada trimestre, o sigui, cada tres mesos, trimestral. Ho die: aixo, a raó del bimensual;
trimestral, o sigui, cada tres mesos. Estableix un mlnim, pero establir aquest mínim per la Conselleria de Sanitat del
Govern balear no vol dir que s'hagi de reunir cada tres mesas. Diu que es reunirA cada tres, pero quan el president ho
demani o quan una tercera pan deIs membres que componen el Consell d'Administració ha demanin, ho podran sollicitar i es reunirA. Per tant nasal tres no donarem supon a
aquesta esmena. Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Mesquida. Hi ha intervenció en tom de r~
plica? No. En conseqüencia passarem a la votaciÓ de l'esmena 443 del Grup Parlamemari MIXT.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?

Queda aprovat l'article 13 per unanimital. _
-En l'article 14 tampoc no es mantenen esmenes.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gnlcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
37 vots a favor, cap en contra, 16 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 14.
En l'article 15 tampoc no es mantenen esmenes i passarem a la votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Queda aprovat l'anicle 15 per unanimital.

Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Gracies, poden seure.
2 vots a favor, 30 en contra, 20 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 443.

En l'article 16 es mantenen les esmenes del Grup Parlamentari MIXT números 444, 445 i 446 i del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, números 539, 540, 541 i 542. Es fara
el debat conjunt de les esmenes i en primer lloc, pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Pascual i
AmorÓs.
EL SR. PASCUAL I AMPRÓS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem dit abans que
seria molt important la participació de la Conselleria d'Economia i Hisenda dins l'estructura del Servei balear de la
salut i ja havíem dit que havia de participar en el consell
d'administració. Aquí també, respecte de l'article 16 que fa
referencia al consell de salut, també deim que deis sis vocals en representació de l' Administració de la Comunitat
Autonoma n'hi ha d'haver un, for~sament, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Respecte de la 445, Sr. President, queda retirada. La
445. 1 la 446 volem introduir en la composició tres vocals
en representació de les organitzacions de consumidors i
usuaris més representatives de les IIles Balears que no hi
són i pensam que precisament el consell de salut, organ
consultiu, és necessari que integri als representants deIs
consumidors i deIs usuaris.

EL SR. PRESIDENT:
Les altres entenc que queden retirades, ido, Sr. Serra.
Grups que valen intervenir a favor o en contra? Pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Pans.

EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, no és que intervengui per fumr exactament el grup, és que he observat una cosa que crec que s'hauria de corregir a l'apartat 1. Si em permet diré quin éso Diu: un vocal representant de la Real
Academia de medicina y cirugía de Baleares. Ja ha manifestat el nostre grup moltes vegades, que quan a¡'¡udim a institucions, sobretot si són institucions d'aquÍ, s'ha d'esmentar
el seu nom en llengua catalana, perque sinó pareixenl que
és un element extem a les Illes Balears. M'agradaria es corregís.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM
EMM té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Volem fer émfasi, en aquest article, a la representació deIs usuaris designats per les organitzacions o associacions de consumidors, veinats i de voluntariat amb implantació en les Illes Balears. 1 ho volem
fer demanant a tots vost~ que facin una reflexió sobre quina és la representació d'usuaris que es preveu en el consell
de salut, i la veritat és que en l'apartat H se'ns parla d'un
vocal en representació deIs usuaris designats per les organitzacions o associacions de consumidors amb implantació
en la comunitat autónoma. Nosaltres volem fer émfasi, en
primer lloc, que s'ha d'augmentar considerablement, propugnam en principi tres vocals, pero volem ampliar el concepte d'organitzacions o associacions de consumidors amb
una perspectiva que també puguin ser organitzacions de
veinats o de voluntariat, voluntariat organitzat d'acord amb
una normativa i d'acord amb unes previsions que estableix
el funcionament i els mecanismes democrlltics. Aleshores
pensam que aquest és un deIs ventalls, que aquest apartat
del consell de salut en la seva composició té més fluixos, té
més mancances.
Per altra banda creim que s'han introduU algunes millares dins la tramitació, com és ara el vocal en representaci6 de I'Academia de Ciencies mediques de Catalunya i Balears, concretament I'Academia medica balear; com és ara
tot un conjunt de representacions de coHectius professionals que existeixen a les IIles o com és ara el representant
d'organitzacions sindicals o organitzacions patr(Jllals. Per
tant, d'aquest bloc d'esmenes que el Sr. President ens ha
encarregat que defensllsim en aquest moment, la veritat és
que feim émfasi absoluta en el tema deis usuaris i, de fet,
serlll'únic apartat que demanarem que es prengui en consideració, que és l'esmena 542 quan parla de tres vocals en
representació deis usuaris designats per les organitzacions
o associacions de consumidors, veinats i voluntariat amb
implantació en les Illes Balears, i es correspon amb l'esmena 542 a l'article 16, Hetra proposta H.

Jo entenc, Sr. Pons, que aquest tema hi havia oportunitat de debatre'l en ponencia o en comissió. Si tots els
portaveus estassin d'acord en fer aquesta modificació, no la
prendria en consideració. Hi ha unanimitat? Queda modificat, ido, en aquest sentit com a correcció técnica.
Pel tom a favor o en contra quedava pendent el tom
del Grup PP-UM. Té la paraula la Sra. Castro.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:
Grllcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Pel que fa
a l'esmena del Grup Parlamentari MIXT li he de dir que
igualment en el consell d'administració, ens sembla que és,
la designa ció deIs vocals en representació de la comunitat
autonoma correspon al Consell de Govem que és qui ha de
designar els seus representants, sense perjudici que algun
d'aquests pugui ser de la ConseHeria d'Economia i Hisenda.
Quant a les esmenes del Grup PSM 1 EEM, bé, li he
de dir que m'alegra que n'hagi retirat algunes d'aquestes
que encara es mantenien vives, perque demanar suprimir la
representació del coHegis professionals la veritat és que
com a metge no em sembla molt oportú. 1 quant a allo deIs
usuaris, em sembla que estan ben representats, tenen un
vocal representant deis usuaris designats per les organitzacions o associacions de consumidors amb implantació en la
comunitat aut()noma; ens sembla més que suficient si volem que el Consell de salut sigui operatiu. Moltes grllcies.
EL SR. PRESIDENT:
Grllcies, Sra. Castro. Hi ha intervencions en tom de replica? El Sr. Serra Busquets té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Volem fer émfasi no ja en alIó retirat, que hem retirat
un conjunt de coses per fer operatiu també el debat, naturalment, pero si que volem fer émfasi total i absolutament
en alIó que deim. Miri, si hi ha sis vocals de co¡'¡egis pro-

fessionals, dos de cada consell insular, el Conseller, sis vocals en representaci6 de l'Administració de la comunitat
autonoma, un deIs ajuntaments de cada Area de salut, en
definitiva, qu a lTe d'organitzacions empresarials, qua lre
d'organilzacio ns sindicals, que evidentme nL lambé ón
usuaris perO hi va n a mb unes a h res car acler(stiques; e ns
sembla q ue, com a mínim, tres de is usua ris, enlene nl els
que els ha de no menar, nosaltres enlenem q ue han de ser
associacions de consumidors, d' acord, pe rO també podrien
ser de veinats o de voluntariat social. Ens pareix, Sra. Castro, que és una esmena tan racional i tan gairebé de mínims, que dins un organisme d'una quarentena de membres, em sembla que són una quarentena, només una representació deIs usuaris la veritat és que és quasi no res.
EL SR. PRESIDENT:
GrAdes, Sr. Serra. Hi ha tom de contrareplica? No; en
conseqMncia passarem idO a la votació. H i ha inconvenient
que es vO lin conjuntament les esmenes? Per separat les cada grup po lftic. Passarem idO a VO lar en primer lloc les esmenes 444 i 446 del Orup Parlamen tari MIXT.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor?
GrAdes, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
GrAcies, poden seure.
A favor 7, en contra 29, abstencions 14. Queden rebutjades les esmenes 444 i 446.
1 passam a la votació de la 542, ates que la 539, 540 i
541 del Grup Parlamentari PSM 1 EMM les ha retirat el
portaveu en la seva intervenció. Votarem ido l'esmena 542.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
GrAdes, poden seu re.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAdes, poden seure.
Abstencions?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text de I'article, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
GrAcies, poden seure.
43 vots a favor, 4 en contra, 3 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 16.

1 passam a l'article 17 en el qual es manté l'esmena 447
del Grup Parlamentari MIXT. Té la paraula, per fer-ne la
defensa, el Diputat Sr. Pascual i Amor6s.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. És per afegir una
funció nova al consell de salut, que cansisteix en vetllar per
q ue totes les actuacions de 10tS els servicis, centres i es tablimenl a nita ris que satisfacin necessjtats de l sistema saniLari s'adeq i.iin a la norma ti va sani t ~ ri a corres po ne nt i es
desenvo lupin d'aco rd amb les necessita ts socials i amb les
possibilitats economiques del sector público AixO, eviden tment, esta lrel d'alguna llei ja existent i no entenem per
qu~ s'ha llevat en el cas de les llles Balears. NosaItres pensam que és donar més funcions al consell de salut i pensam
que és bo, per tant.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Intervencions en tom a favor o en
contra? Té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. En la enmienda
que presenta UIM nosotros queremos recordarle que el
consejo de salud es un órgano de consulta y seguimiento,
no es un órgano de inspección; entendemos que la inspección debe ser por la propia Conselleria de Sanidad en la
que se debe establecer la inspección y, en todo caso, es el
propio Parlamento de las Islas Baleares. No mezclemos las
situaciones porque están perfectamente definidas; una cosa
es un órgano de consulta y de seguimiento y otra cosa es un
órgano de inspección. Muchas gracias. Nosotros vamos a
votar por tanto en contra, Sr. Pascual.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Ribas de Reyna. En tom de replica té la
paraula el Sr. Pascual i Amorós.

No n'hi ha.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
21 vals a favor, 29 en contra. Queda rebutjada l'esmena 542.
Passarem a la votadó de l'article 16.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No es tracta d'inspeccionar pero es tracta que el cansell de salut diriem que
engloba, o sigui, com a organ consultiu, senzillament es pu-
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gui assabentar de quins són els problemes i se'n pugui fer
ressó si no s'acompleix la normativa vigent i aixo s'expressi
aHa dins. Senzillament és llevar aixo, o sigui, no valer que
aixo sigui aixf, és no valer tenir un control, és a dir, és valer
tenir les mans lliures per fer el que els do ni la gana, francament.

1 passam a l'article 18 aUA on es mantenen les es menes
448 del Grup Parlamentari MIXT i 544 del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. El debat es fara conjunt i té la paraula, en primer Uoc pel Grup Parlamentari MIXT, el Diputat
Sr. Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Pascual. En torn de contrareplica té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
No, Sr. Pascual. Usted ahora mismo lo ha dicho: el órgano de control. Estamos controlados, todo control, todos
son controles. Tenemos los órganos de control: está el Parlamento, la propia Canselleria; no necesitamos introducir
elementos nuevos. Seamos operativos. Creemos que la Ley
de sanidad tiene que ser operativa, no tenemos que poner
obstáculos en un momento determinado porque es una Ley
para todos los ciudadanos de las Islas Baleares. Muchas
gracias.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És perque el conselI
de salut es pugui reunir quan ha demanin tan soIs una
quarta part deIs seus vocals i no només la meitat, perque
evidentment, amb al composició que té, la meitat és molt
dificil d'assolir si no és amb el consentiment de la CanselIeria de Sanitat i del Govern. Per tant aixo fa inoperatiu que
es pugui reunir a instAncia de la part que no és propiament
del Govern. A posta proposam rebaixar: que sigui, en lloc
de la meitat, una quarta part.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1
EEM, té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Passam ido a la votació
de l'esmena 447.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
-

Molt breu. És que el consell de salut nosaltres entenem que almanco s'ha de reunir cada quatrimestre. Ja estam que el Govern propasa cada sis mesas; a nasal tres ens
pareix que, en- ti, que estaria bé fixar-nos un objectiu d'un
pie cada quatrimestre.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?

Gracies, Sr. Serra. Intervencions a favor o en contra?
Té la paraula el Sr. Mesquida.
,

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
GrAcies, poden seu re.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
GrAcies, poden seure.
3 vots a favor, 30 en contra, 20 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 447.
Passam a la votació de l'article 17.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
GrAcies, poden seure.
50 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 17.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A mi em pareix que
a l'esmena 448 si no record malament de ponencia, vArem
acceptar una iniciativa o una esmena del Partit Socialista,
que proposava la petició d'una tercera part deIs membres.
Per tant nosaltres no podem donar suport a aquesta es mena si més bé vArem introduir aquest terme: que en Uoc de
la meitat fos una tercera part deis membres que compasen
el consell de salut. 1 quant a l'esmena 544 és exactamente el
mateix raonament que he fet abans: s'ha de reunir cada mig
any pero es pot reunir cada tres mesas o es pot reunir cada
quatre o es pot reunir cada vuit, segons el president ha demani o els membres que estipula el reglament del consell
general de salut per reunir el consell de salut. De manera
que no donarem suport ni a una ni a l'altra per les raons
abans exposades. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Mesquida. Torn de replica? No hi ha intervencions. Passarem en conseqüencia a la votació. Hi ha
inconvenient que es faci la votació conjunta? Per separat.
Votarem ido primer l'esmena 448.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
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Gracies, poden seure.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.

Sres. i Srs., recomen<;a la sessió. Continuam amb el
dictamen de la Comissió d' Assumptes Socials sobre el Projecte de Llei número 2255, relatiu a ordenació sanitaria i
creaciÓ del Servei balear de salut.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
6 vots a favor, 46 en contra. En conseqüencia queda rebutjada l'esmena 448.
Passam a la votació de l'esmena 544.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Gracies, poden seure.
6 vots a favor, 30 en contra, 16 absteneions. Queda rebutjada l'esmena 544.
Passarem ara idó a la votació del text de l'article 18.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Gracies, poden seu re.
46 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 18.
En eIs articles 19,20 i 21 no es mantenen esmenes. En
conseqüencia deman si podem fer la votació conjunta. Votarem idó eIs texts deis articles 19, 20 i 21.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queden aprovats per unanimitat eIs articles 19,20 i 2l.
1 arribats a aquest punt del dictamen se suspen la sessió
que continuara a les cinc de l'horabaixa.

En l'artic1e 22 es mantenen les esmenes següents: 449
del Grup Parlamentari MIXT, 546 del Grup PSM I EMM,
547 també del mateix grup i les 468, 469 i 470 del Grup
SOCIALISTA Es fara el debat conjunt d'aquestes esmenes
i en primer lloc, pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres
hem mantingut aquesta esmena de substitució a l'article 22
i no repetiré la defensa que varem fer en ponencia i comissió, sinó que em limitaré a dir que nosaltres, els nos tres
plantejaments anaven enfocats a una potenciació deIs ens
insulars dins aquest Servei balear de salut i nosaltres proposavem una direcció insular de salut, més que d'una area,
o sigui, des d'aquesta perspectiva s'ha d'entendre aquesta
esmena de substitució a l'article 22 pel que fa al co~elI de
direcciÓ. Per tant mantenim eIs nos tres criteris respecte
d'aixó, malgrat veim que és dificil, a aquestes altures, que
es pugui reconsiderar la postura deis grups majoritaris, creim que hem de ser coherents amb alIó que hem defensat
des del primer moment i, per tant, la mantenim i demanam,
naturalment, el suport per aquesta esmena. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM
té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Les nos tres esmenes 546 i 547
fan referencia, la primera d'elles, a augmentar els representants deis ajuntaments. Aquí es parla que en el consell de
direcciÓ hi haura dos representants deis ajuntaments i nosaltres proposam que siguin quatre i, cIar, potser l'explicació més concreta que es pugui donar a ha res d'ara és que
dos representants del Consell insular corresponent ens pareix correcte, sis representants de l'AdministraciÓ sanitaria
de la comunidad autónoma tampoe no ha tocariem, peró
ens queda un poe descompensada, molt magra, la representació municipal. En aquest sentit va la primera esmena.
1 la segona esmena, la 547, és que nosaltres entenem
que en el conselI de direcció també hi ha d'haver representació sindical i en aquest sentit creim que hi hauria d'haver
dos representants de les organitzacions sindicaIs més representatives d'acord amb alIó que marca la legislació vigent,
que és la Llei Organica de Llibertat sindical. Aleshores,
creim que d'aquesta manera el Consell de direcció es veuria
enriquit perqu_e si no pensin vost~ que aquest consell de
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direcCÍó només serien eIs sis representan15 de l'Administració autonómica, dos deIs conselIs, dos deIs ajuntamen15, el
gerent i el secretario Aleshores ens pareix que d'aquesta
manera quedaría més representativa i més plural.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les tres esmenes relatives al consell de direcció n'hi ha dues que fan referencia
a la residencia de les persones que han d'integrar el consell
de direcció de rarea com a organ superior de l'area de salud i plantejam que els sis representan15 de l'Administració
sanitaria a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, evidentment designa15 pel consell de sanitat, han de ser residen15 dins una area de salut. Aixo tal vegada a Mallorca
po15er no tengui tant de sentit que siguín tots, pero en el
cas de Menorca i d'Eivissa i Formentera sí que té una especial significació.
Aixo va, en definitiva i per aixo entenem que som aquí
defensant una esmena que no s'ha incorporat al dictamen
d'aquesta Llei, entenem que va amb allo que he denunciat
en la meva primera intervenció en defensa de les esmenes
del Grup Parlamentari SOCIALISTA: hi ha una voluntat
clara de centralitzar el sistema sanitari; fins i tot un element tan important com és que eIs sis representan15 de
l'Administració sanitaria designa15 per la Conselleria en el
cas de Menorca, que no siguin residen15 to15 a Menorca i
en el cas d'Eivissa i Formentera que no siguin residents
to15 en les illes d'Eivissa i Formentera, ens pareix realment
una voluntat expHcita de no respectar la independencia d'aquestes arees i, en conseqMncia, una persona que viu a
Palma, tenir la representació de l'Administració sanitaria
dins una area de salut de Menorca o d'Eivissa i Formentera
i ja no diguem de les de Mallorca. Aixo és una voluntat poUtica de centralització que nosaltres no tan soIs no compartiro sinó que denunciam clarament.
Nosaltres plantejam que hi hagi tres representan15 deIs
consells insulars i que en el cas deIs que siguin representan15 d'Eivissa i de Formentera, que almenys un d'aques15
tengui residencia a l'illa de Formentera. Sempre procuram
vincular que la representació impliqui una resid~ncia, un
coneixement de la problematica i una transmissió d'aquesta
problemAtica al consell de direcció de rarea de salut.
L'esmena 469 fa referencia a la composició, no~xacta
ment a la residencia. Quina composició es planteja a través
del Projecte de Llei, del dictamen? Sis per la Conselleria,
dos pels membres deIs conselIs insulars, dos peIs ajuntaments de l'area de salut respectiva. Nosaltres entenem, sense arribar a la paritat que pareix que tanta por eIs ha fet
abans, que almenys el consell insular tengui tres representants dins el conselI de direcció de l'area de salut. No em
parlin de grans organismes immanejables; senzillament es
tracta de passar de 10 a 11, no caura cap catedral, no es
preocupin. El que passa és que tant amb aquest element de

representació del consell insular com amb els elements de
residencia deis membre designa15 per l'administració sanitaria i, en el cas, a través de la nostra esmena 470, deis tres
representan15, si acceptassin les dues es menes d'Eivissa i
Formentera, vincular la residencia a la representació i incrementar la representació insular.
Pero, Sres. i Srs. Diputa15, em pareix que els consells
insulars, fins fa poc pilars fonamentals de la nostra autonomia, avui no tenen precisament el seu dia de gloria i ens
sembla que avui predomina el centralisme i la marginació,
concretament, de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Torn a favor o en contra. Pel Grup
PP-UM té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Volvemos a estar con la enmienda de antes. La hemos discutido en ponencia, la estuvimos discutiendo ampliamente. Reconocimos una serie de enmiendas que las estuvimos admitiendo,
pero hay cosas que estan ustedes insistiendo constantemente. Me parece un poco ridículo el tema de que la isla de
Formentera, Ibiza, los representantes tengan ... Lo normal
es que sea democráticamente. Los propios consells que designen los miembros en este consel!. No tiene que estar_ definitivamente de un sitio determinado; ¿por qué tiene que
ser de un sitio determinado? cuando son los propios conselIs y dejemos la determinación a los propios consells que
puedan determinar quiénes son los que están representando.
Olvidan, en un momento determinado, de la serie de
enmiendas porque han sido largas y en todos los puntos debatidos, que en la isla de Mallorca existe más de un área de
salud. En el consejo de dirección hay más de un área de salud en la isla de Mallorca. No hagamos solamente que sea
solamente un área; hay tres áreas de salud.
Yo creo que la representación administrativa está perfectamente representada en todos los órganos en el área de
la salud; yo creo que fue un tema largamente debatido; yo
creo que en muchos momentos estuvimos totalmente de
acuerdo en las tesis que podía sostener la propia Ley de
área de la salud, en la cual verdaderamente muchas veces es
querer defender o querer discutir un tema que estaba perfectamente ya debatido en las ponencias que tuvimos en los
últimos momentos. Nosotros vamos a votar en contra, y vamos a votar en contra no por cuestiones cerriles de llevarles la contraria, ni decirles que no ni desautorizarles, porque me hace mucha gracia cuando ustedes hablan de centralismo; no se trata de centralismo. Yo creo que la Ley está inspirada en el área nacional de la salud y, bueno, lo único que nosotros hemos hecho, la Conselleria, es ponerla totalmente de acuerdo y ponerla en función de las tres de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Por tanto, Sr.
Presidente, nosotros vamos a votar en contra.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Torn de replica? Pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si aixo no és centralisme, no sé si ha de baixar Déu, pero en tot cas qualcú que
entengui de lleis que ens ha expliqui. Si no és centralisme
valer o ignorar que els sis representants de l'Administració
tenguin residencia dins aquesta Area, si aquesta gent pot residir, tres d'ells poden residir tranquil'lament a Palma i tenir la representació de la Comunitat autonoma dins una
Area de salut de Menorca o d'Eivissa i Formentera, aixo no
és centralisme? 1 de que anam? Aixo és claríssim; ha hem
dit des del principi, es vol governar la sanitat des del Consolat de Mar o des del carrer Cecili Metel, i cada vegada
que es posa en prava aixo, cada vega da que ficam el paperet, ens surt amb el mateix color. Efectivament, el Sr. Conseller estA d'acord i estic content que estigui d'acord, perque estam proclamant una veritat i no s'empari en la Llei
General de sanitat, que després ja vendnl el debat i ja els
explicaré que hí ha un aniele alla on es diu que s,han de
respectar les disposicions de l'Estatut en relació als consells insulars. Ara, vos tes han optat per una altra vía, tenen
majoria absoluta i aixf les va a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera sobretot.
Precisament perque Mll!lorca té tres Arees de salut, seria convenient que els representants deIs consells insulars
fossin tres, perque sinó m'explicanl, Sr. Ribas de Reyna, si
només han de ser dos hi haura una Area que quedarA inevitablement, encara que volguem triar una persona de cada
area, ens en faltarA una. Quina area quedarA penjada, la de
Palma, la d'Inca, la de Manacor? No hi havia pensat en aixo? Si el consell insular vol dir: no, designaré tres persones
pero vull que resideixin en aquesta Area perque sigui realment representativa, perque conegui els problemes de rarea allA on ha de transmetre la problematica; que no veu
que si són dos aixo no sera possible? I en el cas de Farmentera no hem de dir al consell insular qui ha d'enviar o qui
no ha d'enviar. Pero és que l'illa de Formentera té una disposició de l'Estatut que li dóna unes previsions que no
s'han desenvolupat per llei, prou se n'han guardat, pero és
que, almenys, que pugui fer sentir la seva veu, una de les
tres veus de les Pitiüses a I'hora de plantejar els problemes
que consideri oportuns de la seva ílla.
Vostes ten en majaria absoluta a Eivissa i Formentera
a nivell de consell; serA inevitablement del Partit Popular.
Pero, que passa? que no valen acceptar una territoríalització, una relació de la persona amb el territori perque valen
extremar la centralització, no volen fer que la persona es
vinculi a un territori determinat i plantegi una problemAtica determinada. 1 miri, estam en dos camps diferents i no
compartim en absolut aquest centralÍSme sanitari que vostes avui estan creant. Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. P?ns. Torn de contrareplica? El Sr. Ribas
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de Reyna té la paraula.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Pons, tiene verdaderamente -Sr. Presidente, Sras. y
Sres. Diputados- tiene usted una insistencia pertinaz en el
tema. Usted no se ha leido el artículo 22, no se lo ha leido.
Yo estoy convencido que después de comer usted está en
otra órbita. Mire, yo se lo vaya recordar. Mire: seis representantes de la Administración -¿quiere usted por favor seguirme?- nombrados por la comunidad autónoma designados por el Conseller de Sanidad y de los cuales al menos
tres serán residentes en la correspondiente área de salud,
¿verdad? Sigamos: dos representantes de los consells; me
parece que tenemos tres consells: Mallorca, Menorca, Ibiza, ¿verdad que sí? ¿y verdad que si que lo de Ibiza y Formentera va todo unido? Hay dos representantes. El consell
de Ibiza puede decir que sea uno de Ibiza y otro de Formentera, por ejemplo, dejemoslos a ellos, no les quiera usted enmendar la plana, Sr. Pons.

y después tenemos además, si ésto fuera poco, tenemos dos representantes de los ayuntamientos designados
entre los ayuntamientos que componen cada área de salud.
¿Qué quiere? ¿más? ¿qué quiere que le digamos: Sr. Pons,
díganos usted quien quiere que les pongamos a ustedes?
¿no se ha percatado que el que hace la Ley de Sanidad es el
Gobierno balear? No son ustedes. Lo estamos admitiendo.
Claro, la estamos aprobando entre todos, evidentemente;
pero yo lo que quiero decirle es que lo que está elaro es
que sus tesis, no va a ser perfecta la Ley de Sanidad porque
la haga usted; reconózcalo; por lo menos (... ) abrir el mapa
completamente a todo y la representació está perfectamente dada. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Conelos el debat passarem, ido, a la votació de les esmenes. Es pot fer votació
conjunta o separada per grups parlamentaris? Votarem en
primer lloc ido la 449 del Grup Parlamentari MIXT.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
3 vots a favor, 50 en contra, 3 abstencions. En conseqüencia queda rebutjada l'esmena 449 del Grup Parlamentari MIXT.
Passam a la votació de les esmenes 546 i 547 del Grup
PSMIEEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar

1574

DIARI DE SESSIONS/ Núm. 38(15 de juliol del 1992

drets, per favor?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Per favor, Sr. President. Una qüestió d'ordre. És que
hem demanat que es votas separadament.
EL SR. PRESIDENT:
Havia entes que hi havia la possibilitat de fer la votació separada, pero les deIs distints grups parlamentaris.

Abstencions?
No n'hi ha.
26 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades les esmenes 468, 469 i 470.

Passarem ara a la votació del text de l'artic1e 22 tal
com ve del dictamen de la comissió.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

EL SR. VIDALIJUAN:
GrAcies, poden seure.
Bé, perdo. És que el nostre vot serA diferent en cada
una d'aquestes dues.
EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?

Votarem ido, en primer Uoc, l'esmena 546 del Orup
Parlamentari PSM I EEM.

30 vots a favor, 20 en contra, 6 abstencions. Queda
aprovat l'article 22.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

1 passam a l'article 23, en el qual el Grup Parlamentari
SOCIALISTA manté un vot particular per mantenir el text
original del Projecte de Llei. Per fer la defensa del vot particular té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona.

Gracies, poden seu re.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets?
GrAcies, poden seure.
Abstencions?
No n'hi ha.
26 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada l'esmena 546.

Passam a la votació de l'esmena 547.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?

EL SR. GÓMEZ 1ARBONA:
GrAcies, Sr. President. Aquest vot particular fa refeque el Grup Popular va introduir una esmena on es
retirava del consell de direcció de l'area de salut la funció
d'elaboració de l'avantprojecte del pla de salut d'Area i nosaltres no vArem acabar d'entendre i no entenem ara amb
quina motivació; almanco no entenem que sigui per la motivació que elIs donen, que és que diuen que hi ha una excessiva burocratització. Precisament aquesta Llei és cert
que és una llei superextensa, pero no es pot llevar del consell de direcció d'Area una funció tan important com aquesta, perqu~ després ens trobam que en cap lloc de la Llei fa
refer~ncia sobre qui farA l'avantprojecte del pla de salut
d'area, i precisament el pla de salut d'area després s'ha d'avalar per fer el pla de salut, juntament amb tates les arees,
el pla de salut de la nostra comunidad. Per tant hem cercat
quin organisme seria l'encarregat, quina persona seria l'encarregada de fer el pla de salut d'area i no hi és enlloco
r~ncia

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
3 vots a favor, 30 en contra, 23 abstencions. Queda re-

butjada l'esmena.
Les del Grup SOCIALISTA. es poden votar JOnjunta-

ment?
Votarem ido les 468,469 i 470 del Grup Parlamentari
SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

CIar, nosaltres hem mantingut aquest vot particular;
demananem al Grup Popular que s'ho pensés i que, si de
cas, ens danés una explicació que ens convencés; pero si
l'únic motiu que tenen per aquesta esmena que van introduir és l'excessiva burocratització, creim que no hi ha cap
motiu. Gn\cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Torn a favor o en contra del vot
particular? Té la paraula la Diputada Sra. Castro.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Vul! dir al
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portaveu del Grup SOCIALISTA que com ha succeH en
moltes ocasions durant les ponencies i fins i tot en comissió, estam d'acord amb la seva argumentació i votarem a favor del vot particular del Grup SOCIALISTA Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Hi ha més intervencions? Passam
ido a la votació del vot particular del Grup Parlamentari
SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
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Sres. i Srs. Diputa18 que voten en contra, es volen posar dre18?
Abstencions?
7 vo18 a favor, 30 en contra, 20 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 548.
Passam a la votació de l'article 24.
Sres. i Srs. Diputa18 que voten a favor, es volen posar
dre18, per favor?
Gracies, poden seure.

Queda aprovat per unanimitat i, en conseqüencia, l'article 23 queda modificat amb la inclusió del vot particular.
Passam a l'article 24 en el qual es manté l'esmena 548
del Grup PSM I EEM. Té la paraula, per fer-ne la defensa,
el Diputat Sr. Serra i Busquets.

Sres. i Srs. Diputa18 que voten en contra?
Abstencions?
53 vo18 a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovat l'article 24.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Parlam del conselI de direcció
de l'area de salut, i en l'apartat tercer diu: el Cansell pot
dotar-se d'un reglament de funcionament interno Bé, nosaltres aquí propugnam que s'ha de dotar, es dotara, perque
ens pareix que, la veritat, si deim "es dotara", implica una
necessitat de crear un reglament, i aoo com ens ve el text és
una CQsa totalment potestativa. Per tant ens pareix que és
necessari canviar l'expressió i passar d'una cosa potestativa
o volitiva a una cosa molt més compromesa i molt més
obligatoria.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Tom a favor o en contra? La Diputada Sra. Castro té la paraula.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:
Gracies, Sr. President. Bé, com ja vam parlar en ponencia i posteriorment en comissió, ens sembla més adient
deixar el text tal com ve i dir que el consell podra dotar-se
d'un reglament de funcionament intern i que sigui el pro pi
consell de direcció el que decideixi l'existencia o no d'un
sistema de reglament intem. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Diputada. Hi ha intervenció en tom de
replica? Passam ido a la votació de l'esmena 548.

En l'article 25 no es mantenen esmenes. En conseqüencia el votarem directament.
Sres. i Srs. Diputa18 que voten a favor de l'article 25, es
volen posar dre18, per favor?
Queda aprovat per unanimitat.
En l'article 26 es manten en les següents esmenes: 450
del Grup Parlamentari MIXT, 550 del Grup Parlamentari
PSM 1 EEM i 475 del Grup SOCIALISTA El debat d'aquestes esmenes es fara conjuntament. Té la paraula en
primer lloc pel Grup Parlamentari MIXT el Diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputa18. També
aquí els estalviarem entrar en profunditat de la defensa
punt per punt, to18 els apartat d'aquesta esmena de substitució de l'article 26, ja que ens podem remetre a allo dit en
referencia a l'article 22 i a la motivació d'aquesta es mena
de substitució, que no és altra que des del nostre plantejament creiem que s'havia de fer un consell de salut insular i,
per tant, referent a la composició, es contemplava aquesta
circumstancia. Per tant mantenirn la nostra postura, fins i
tot sabent que no tendra un suport majoritari, pero per coherencia amb el que varem defensar en ponencia i comissió. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Prec als uixiers de la Cambra que prenguin nota que
ens els momen18 que es comenc;a una votació o que es va a
votar, no pot entrar cap Diputat dins l'hemicicle. Ni entrar
ni sortir.

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM
té la paraula el Sr. Serra i Busque18.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Sres. i Srs. Diputa18 que voten a favor de l'esmena 548,
es volen posar dre18, per favor?
Gracies, poden seure.

Seguim defensant un canvi en la composició del conseU de salut de l'Area i, en definitiva, volem que afecti els
aparta18 B, D, E} G. Aleshores, la ve~itat és que a nosaltres
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ens pareix que hauria de ser més participatiu el consell de
salut de l'area, més obert, més plural i menys de l'Administració. A més, si tenim en compte la quantitat d'organismes
que es creen i, per tant, un augment de la burocracia, la ve- ritat, si en tots aquests organismes hi ha una preemin~ncia
absoluta de l'Administració, aleshores la veritat és que
aquests organismes, en el seu conjunt, poden tenir molt poca vida, i a nosaltres ens pareix que ja que cream aquesta
macro-estructura ha de tenir vida i representativitat.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ I ARBONA:
Gracies, Sr. President. Aquesta esmena nostra fa refea augmentar la representació de les corporacions 10cals, que pass in de tres a siso I a<;6 és en base que creim que
esta sobredimensionada i fora de la legalitat Msica a que fa
refer~ncia la Llei balear de salut, que és la llei basica de sanitat, la representació de la comunitat autonoma. La Llei
General de sanitat, i val la pena recordar-ho perque els
portaveus del Grup Popular ens van recordant que aquesta
Llei, contínuament, esta basada en aquesta, pero per segons quines coses sí 'i per segons quines coses no. En
aquest cas, la Llei General de sanitat era explícita i clara, i
en l'article 58, quan parla del consell de salut d'area, diu:
estaran constitults d'una representació de ciutadans a través de les corporacions locals que suposanl un 50% deis
seus membres. També diu que les organitzacions sindicals
tendnln una representació no inferior al 25%.
r~ncia

Que és, qu~ aquest Projecte de Llei s'adapta a a110 que
marca la Llei bAsica? Vostes saben fer molt bé comptes i
saben que no, i és que, a més a més, si vos tes comparen el
que ha passat en les altres comunitats autonomes veuran
que en totes les altres comunitats autonomes respecten
aquest article 58 de la Llei General de sanitat. No entenem
de cap de les maneres per que hi ha una representació sobredimensionada de la comunitat autonoma en detriment
de les corporacions locals: consells i ajuntaments. Si hom
veu els tants per cent de representació per comparar amb
all0 que marca la Llei General de sanitat veurem que la comunitat autonoma té una representació del vollant del
23%; les corporacions locals, ajuntaments i consells, un
23% i les organitzacions sindicals al voltant del 10%. Com
veuran, ni d'enfora és all0 que marca la Llei General de sanitat.

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quant a la
composició del consell de salut d'area, jo crec que en ponencia es van introduir, es van acceptar devers tres o quatre
esmenes que van canviar considerablement la composició
que ja venia en el text original de la Llei. Es va augmentar
la representació deIs consells insulars, es va augmentar la
representació d'organitzacions empresarials i sindicals i aixi
mateix es va incloure un apartat en el qual s'incloi'en els
coHegis professionals: de metges, veterinaris, farmaceutics,
etc., i creiem que, pel que deia el representant del PSM 1
EEM, precisament perque ha de ser un organisme actiu i
que treballi, ha de ser un organisme operatiu, i si comencem a posar molts de membre passanl com hem argumentat abans, que mai sera operatiu el consell de salut.
I quant a allo que deia el Sr. Gómez Arbona del Grup
SOCIALISTA de la Llei de sanitat, voste ha esmentat l'article 59 i li he de dir que la Llei General de sanitat és norma basica, pero de l'article 57 al 69 no. És un dret supletori
que les comunitats autonomes tenguin dictades normes aplicables a la materia en aquests preceptes. No és norma
basica, aquest article. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Hi ha intervencions en tom de replica? Té la paraula el Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. Certament aquest article no és
una norma basica, pero jo crec que vostes estan aplicant O
fan referencia a aquesta Llei com els interessa. Ens sembla
que aquí, i a més amb esmenes del Grup Popular, han introduit diferents coHectius que la Llei General no marca
que hagin de ser aquí, que són precisament els que faran
que aquesta comissió, potser, no sigui operativa. En canvi
la gent, els diferents representants que per llei havien de
ser no es respecten. Jo crec que valdria la pena pensar-ho i
veure qui és qui havia de ser aquí i vos tes han introduit tot
un coHectiu de gent que esta molt bé que hi sigui, pero els
que han fet que aquesta comissió sigui un monstre pel que
fa a número de gent, 26 persones, són vostes, no ho oblidin.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Hi ha tom de contrareplica? Té
la paraula la Diputada Sra. Castro.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:

No s'estranyi, Sr. Ribas de Reyna, quan crificam que
aquesta Llei és centralitzadora i que ho esta centralitzant
tot en la Conselleria de Sanitat. No ho deim perqu~ sí; ho
deim perqu~ la seva Llei és aro. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Tom a favor o en contra? Té la paraula la Diputada Sra. Castro.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:

GrAcies, Sr. President. Bé, voste diu que no hem inclos
a qui per llei li pertoca. Jo crec que estan inclosos i ben representats, i quan voste parla de tot un col-lectiu de gent
que fara inoperatiu aquest consell de salut, jo no cree que
sigui aro quan parlem de metges, farmaceutics, veterinaris,
psioolegs, odontOlegs i ajudants tecnics sanitaris, que jo
cree que en un consell de salut d'area són qui tenen molt a
dir. Moites gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
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Gracies, Sra. Diputada. Passarem a la votació, idó, de
les esmenes corresponent a l'article 26. Es pot fer la votació conjunta? Farem idó la votació conjunta de les esmenes
450,550 i 475.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les esmenes,
es valen posar drets, per favor?
Graeies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
26 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades les esmenes 450, 550 i 475.

la el Diputat Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. La nostra esmena fa referencia
al fet que volem canviar la paraula que el reglament de funcionament sera aprovat per la Conselleria de Sanitat, canviar per "s'elevara a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social per al seu coneixement". Creim que és una altra de
les mas tres de l'excessiu tutelatge que exerceix la Conselleria de Sanitat sobre els diferent órgans que té la Llei del
Servei balear de salut, que a nasal tres ens semblaria bé si
fossin organs de gestió. Creim que la conselleria ha de manar en els órgans de gestió, pero en els que són órgans de
participació no creim que sigui tan necessari que tal hagi
de passar per les mans del conseller, que tot hagi de ser aproyat per les mans del conseller.

Passarem ara a la votació de l'article 26.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
31 vots a favor, 23 en contra, 3 abstencions. Queda
aproyat l'article 26.
En l'article 27 no es mantenen esmenes. Passarem idó
a la yotació del text de l'article 27.

En l'article 2, un deis principis d'aquesta Llei és el de
descentralització i desconcentració, peró 26 articles més
endavant, en aquest que estam ara, ens trobam que ja no,
que tot ha de passar pel poder central del conseller, tot ha
de passar per la seya firma. Creim que és un exemple dur
que sembla ser que no agrada que li diguem al Grup Popular. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. GÓmez. Intervencions en el tom a fayor o
en contra? Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA I GALMÉS:

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets?
Queda aproyat per unanimitat.
En l'article 28 es mantenen les esmenes 551 del Grup
Parlamentarí PSM 1 EEM i 478 del Grup SOCIALISTA
El debat es fara conjunt. Comen~rem pel Grup Parlamentari PSM I EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
El consell de salut de l'area, segons la Llei que estam a
punt d'aprovar, diu que s'ha de reunir com a minim una vegada cada sis mesos. Bé, a nosaltres ens pareix, bé, llavors
parla d'excepcions: del seu president o d'una tercera part
deIs seus membres; nosaltres creim que aquí si que hem arribat, i ho deia la Sra. castro fa un moment, seguint un poe
el que haviem dit anteriorment que si ha de ser un organisme viu és el que més a prop de la societat es troba i, en
conseqü~ncia, aquest consell de salut d'Area a nosaltres ens
pareix que esta ben cIar que ha de tenir unes reunions molt
periódiques, i en aquest sentit propugnam una reducció a
la meitat del que figura en el text del Govern i és passar
deis sis mesos als tres mesas.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo crec que aquesta
esmena és una reiteració d'altres esmenes que ja s'han discutit aquí dins i que no s'han aprovat. Jo pens que, per coher~ncia, si en el consell de salut de Balears ha de passar
per l'autorització de la Conselleria de Sanitat és logic i és
evident que pel consell de salut de l'Area també hagi de
passar per la Consellería de Sanitat. Per tant nosaltres, en
coher~ncia amb alIó que hein aprovat anteriorment de les
esmenes que no hem acceptat no li donarem suporto
1 quant a l'esmena del Grup Parlamentari, em sembla
que és, del PSM que parla de la reunió de cada sis mesas,
també és una reiteració de les altres que diu: estableix un
mínim, que és de sis mesas pero no estableix un mAxim.
Diu que es reunira necessariament cada sis mesas, pero es
pot reunir cada tres, es pot reunir cada dos o es pot reunir
cada quatre o cada dia, si m'apura, si ha demana el president o la meitat deis membres que estipula la Llei. Per tant
tampoc no li donarem suporto Moltes grades, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mesquida. Torn de
paraula el Sr. Gómez i Arbona.

contrar~plica?

Té la

EL SR. GÓMEZ I ARBONA:
EL SR. PRESIDENT:
Gn\cies, Sr.

Ser~a.

Pel Grup SOCIALISTA té la parau-

Gracies, Sr. President. Sí, Sr. Mesquida, hi ha una reiteració perque la Llei és reiterativa quant a la figura cen-
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tralitzadora cap al conseller, i nosaltres estam d'acord que
en el consell de salut de les Illes Balears sigui el conseller
el que hagi d'aprovar el reglament de funcionament, peróen les arees no. Hi ha una area a Menorca, una Eivissa i
Formentera i tres a Mallorca. Si cada Mea ha de tenir el tutelatge del conseller, alló del principi de descentralització
es rompo Llevin de l'article 2 aBó del principi de descentralització i almenys seran més conseqüents amb la seva Llei.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gómez i Arbona. En tom de contrareplica
no hi ha intervenció. Passam idó a la votació de les esmenes. Deman si es pot fer votació conjunta. Votarem idó
conjuntament les esmenes 551 del PSM I EEM i 478 del
Grup SOCIALISTA

ra de consell de salut de zona, perque també la Llei Generalla marca, que podria ser que passés, la Llei de Valencia,
la Llei d'Aragó, marca els exemples de participació ciutadana en la zona amb el consell de salut de zona.
Peró és que en la nostra comunitat autonoma tenim
exemples legislatius, en altres Beis que s'han aprovat en
aquest Parlament, com la Llei d'Acció social, on es contempla que en els pobles hi haura el consell d'acció social en
cada poble. Es podra fer; sera obligatori en els municipis
superiors als 20.000 habitants i en els menors si l'ajuntament té aquesta voluntat es podra fer. Per tant no entenem
quina argumentació té per anar en contra de la creació d'aquests consells de salut de zona, que jo crec que afavoririen
els contacte entre els usuaris i els professionals sanitaris.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

Gracies, Sr. GÓmez. Tom a favor o en contra? Té la
paraula el Diputat Sr. Ribas de Reyna.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Abstencions?
26 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades les esmenes 551 i 478.
Passam a la votació del text de l'article 28.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
30 vots a favor, 19 en contra, 7 abstencions. Queda
aprovat el text de I'article 28.
En l'article 29 es manté l'esmena 478 del Grup SOCIALISTA Té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Si, Sr. President. Únicament per registre, li voldria dir
que cree que és l'esmena 479.
EL SR. PRESIDENT:
Efeetivament, és la 479 a I'article 29.

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Sr. Gómez Arbona, verdaderamente estaba convencido que iban ustedes
a retirar esta enmienda. Son verdaderamente obsesivos con
el control. Es que se lo estamos repitiendo. Mire, la burocracia, está la gente, los ciudadanos están hartos de burocracia. ¿No se han percatado? Y ustedes dale que te pego,
más burocracia. No señor, no señor; convénzase. Basta con
una zona y las mismas zonas más democracia, más representación. No, mire, estamos perfectamente representados,
están perfectamente limitados los consejos del area de la
salud, estan perfectamente. Cualquier cosa que se quiera
hacer se puede hacer y la democracia, no me hable que va a
haber más control, porque además ustedes otra palabra que
están obsesionados es con el control, ¿eh? El control, ésto
si que lo llevan hasta las últimas ... Pues no señor, no hay
nada que hacer. Vamos a votar en contra.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Pel tom de replica té la
paraula el Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. Jo entenc que el que diu el Sr.
Ribas de Reyna és cert. Aqu{ no hay control i després pass a
el que passa; quan no hi ha control, que també és una marca de preservatius, passa el que passa.

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
(Murmuris)

Gracies, Sr. President. Aquesta esmena fa referencia a
la participació ciutadana en les denominades zones de saluto Les zones de salut són I'expressió mínima territorial del
Servei balear de salut i per tant és on els sanitaris, els professionals sanitaris i els usuaris estan més en contacte i creim que és on la participació comunitaria és més important i
l'usuari la pot sentir més. En altres lleis ja s'ha recollit
aquesta figura que nosaltres proposam aquí, que és la figu-

Dit sense cap tipus d'intenció, no és per res. Únicament perque allo de control ha anat sortínt continuament,
vaig dient aixo. No és que siguem obsessius en la materia,
Sr. Ribas de Reyna, és que la Llei és aro, la Llei és un Projeete de Llei que han fet vostes, no I'hem fet nosaltres. El
que creim és que hi ha coses que es podrien atracar més a
l'usuari. 1 no tengui por al .control que vos tes tenen majo-
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ria, vos tes han guanyat en aquesta comunitat autonoma per
majoria. No han de tenir por d'estar apIop del ciulada, perque el ciutada, com vos tes han guanyat per majoria, refrendaran les seves accions. No tenguin por al ciutada. Em cregui, nosaltres no els controlarem. Tenen majoria vostes en
aquestes illes, fins ara. Per tant, tranquils.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. GÓmez. Torn de contrareplica? El Sr. Ribas de Reyna té la paraula.
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que esmenam. En el final del prímer punt, quan parlam de
les zones basiques de salut, es parla de la promoció de salut
individual i col· lectiva, la 'prevenció, cura ció i rehabilitaci6.
Bé, nosaltres som molt conscients que darrerament hi ha
tot un conjunt de problemes sanitaris, de problemes medies
entorn de les malalties que no es curen, pero que obliguen
als professionals a un aIt nivell d'esfon;. En aquest sentit
ens agradaria que estudiassin, que pensassin una mica
aquesta expressió, aquesta idea que nosaltres intentam
apuntar; pot ser afortunada o no, pero ens agradaria que se
substituís el concepte de curació per atenció en qualsevol
estadi de la malaltia.

EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Convénzase, Sr.
Gómez Arbona, estamos totalmente tranquilos. No estamos absolutamente que nos puedan manejar. Lo que ya sI
me ha dejado preocupado es que yo no sé si usted tiene alguna fábrica de lo que usted nos ha organizado, porque ya
me preocupa que haya pasado el controlo no control. Yo
le quiero decir que creo que la sociedad se rige mucho mejor con criterios liberales y dejémonos de contrOles, más
controles, Otros controles, más burocracia; no, ya está bien
de burocracia. Muchas gracias, Sr. Presidente.

És a dir, la prevenció quedaria igual, la rehabilitació
també, pero en lloc de parlar de curació, intentaríem introduir aquest nou concepte d'unes malalties que sabem que
no es curen, que cada dia s6n més freqüenLS i més importants en la nostra societat ¡que als professionals de la sanitat els obliguen a un gran esforC;. En aquest sentit, la substitució de curació per atenció en qualsevol estadi de la malaltia ens pareixcria, si més no, un poc millor que eiten que
eslam a punt d'aprovar. És una esmena. ja die, que té un aspecte evidentment d'inspiraeió humanitAria o humanista,
com se li vulgui dir, pero que també recull nous problcmes
de la sanitat pública i privada actual.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Passarem a la votació de
l'esmena 479 del Grup SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. que voten en contra?
Abstencions?
23 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 479.
Passarem a la votació de l'article 29.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
32 vots a favor, 19 en contra, 4 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 29.
En I'article 30 es manté l'esmena 553 del Grup PSM 1
EEM. Té la paraula, per fer-ne la defensa, el Diputat Sr.
Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies. Bé, aqul estam davant una esmena que a primera vista podria semblar una esmena més des d'un punt
de vista humanista que des d'un punt de vista mMie; pero
nosaltres volem cridar-los l'atenció sobre aquest aspecte

Gracies, Sr. Serra. Torn a favor o en contra? Té la paraula la Diputada Sra. Castro.
LA SRA CASTRO I GANDASEGUI:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé nosaltres pensam que és millor mantenir el text tal com ve en el dictamen de la comissió perque, a part que pensam que és més
ciar, inelou el concepte que voste vol introduir amb la seva
esmena, de tenir cura de la malaltia en qualsevol deis seus
estadis. Jo cree que si s'ho llegeix amb una mica d'atenció
veurA que en el paragraf final d'aquest apartat número 1 de
l'article 30 diu que es possibilitanl el desenvolupamem d'una atenci6 integral mitjan~Dl el trebal! en equip encaminada a la promoció de la salut individual ¡ col· lectiva en la
prevenció, La curació i la rehabilitació. Rehabilitació a seques, no de la salut, com vos tes propasen. i aixo compren
tots els estadis de la malaltia. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Torn de replica? Sr. Serra té la
paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Jo voldria insistir que quan parlam, i la Sra. Castro ha
diu, de rehabilitació. certament és un concepte obert i un
concepte ampli i flexible, pero nosaltres notam en tat
aquest ten que nous fenomens, i avui matí parlAvem de
qualcun i avui capvespre parlam d'altres, nous fenomens
socials i molt relacionats amb la salut pareix que se'n fuig
el més que se'n pOL fugir en el text, i tOL el que siguin coses
que no es curen, cronificacions, etc., dé)na la impressió que
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amb tata cura no els han posat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Torn de contrareplica? No hi ha intervenció. Passarem ido a la votació de l'esmena 553 del
Grup PSM I EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
6 vots a favor, 30 en contra, 20 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 553.
Votarem ido I'article 30.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

vant una figura que és compromesa i que seria jo diría que
molt innovadora. Per aixo plantejam, amb certes reserves,
és cert, pero en definitiva plantejam l'esmena í també ens
agradaría saber si hi ha interés o intenció que via reglament
es perfili aquest tipus de reglamentació.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Torn a favor o en contra? Té la paraula la Diputada Sra. Castro.
LA SRA CAS1RO I GANDASEGUI:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo eree
que contestant la pregunta que ha fet el portaveu del PSM
I EEM li be de dir que s(, que pensam que aixo, no volem
entrar a valorar el fans d'aquesta esmena, simplement dir-li
que aixo no és ellloc de posar la duració del carree de coordinador en aquesta Llei, perque si algun dia es volgués
canviar s'bauria de canviar la Llei i es fara amb un reglament posterior. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 30.
En els articles 31 i 32 no es mantenen esmenes. Si no
hi ha inconvenient per part deis portaveus eIs votarem conjuntament.
Sres. i Srs. que voten a favor, es valen posar drets, per
favor?
Queden aprovats per unanimitat.
En I'article 33 es manté l'esmena 555 del Grup PSM I
EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.

Gracies, Sra. Castro. Torn de replica? Té la paraula el
Sr. Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Donada la manifestació expressada per la Diputada
Sra. Castro queda retirada l'esmena 555.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. En conseqüencia, retirada l'esmena,
passarem a la votació de l'article 33.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
.;

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?

EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Gracies, Sr. President. Bé, en aquest moment del debat, la nostra intenció és que quan parlam de coordinadors,
quan parlam, en definitiva, de persones que han de fer una
tasca bastant intensa i de relació amb tots els sectors sociaIs i tecnics, la veritat és que ens pareixeria oportú que es
determinas el temps de permanencia en el carrec i en principi ens pareixeria important o interessant fixar qualque tipus de termini donades, precisament, les caract~r(stiques
de la feina i de la nova configuració del sistema sanitario És
un tema, ja ha sabem, conflictiu, pero és un tema que podria ser que es reglamentas, evidentment podria aixo quedar subjecte al reglament. Per altra banda es podria preveure la renovació, aixo també és cert, pero ens pareix que seria interessant introduir qualque tipus de variable respecte
d'aixo. De tates maneres, quan feim l'esmena som conscients, en certa mesura, que aquests coordinadors han d'estar constantment interrelacionats amb tata l'administració
sanitari!! ~, en definitiva, amb els usuaris. Per tant estam da-

38 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovat l'article 33.
Ens els articles 34 i 35 no es mantenen esmenes i, si no
hi ha inconvenient, procedirem a la votació conjunta deIs
articles 34 i 35.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queden aprovats per unanimitat.
En l'article 36 es manté l'esmena 451 del Grup Parlamentari MIXT. Per fer-ne la defensa té la paraula el Diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL I JUAN:
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Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Si se'm
permet direm que aquesta esmena de supressió d'una part
de l'anicle 36.2 és una llan~ a favor del sector privat, del
sector privat de la medicina, perque nosallres entenem que
aquest condicionament que la mesura de les disponibilitats
economiques i pressupostAries del Servei balear de salul ho
permetin, malgrat sigui obvi que si no ha permelen no ho
pOl dar, és un corsé, diguem, que es posa a aquest seCLQr
privat de I'assisttncia sanitaria i per tant nosalLres creim
que s'hauria de suprimir aquest paragraf. Aixó és 101, gracies.
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figura el número 1- i per altra banda té un problema gros
com a lIei, que és que el primer paragraf de 10 ratlles certament és només amb un punt i ens pareix que com a tecnica
legislativa s'hauria d'haver fet molt més entenidor. L'esmena queda retirada, pero en definitiva ens pareix que s'hauria d'haver millorat; no sé si és possible una redacció, Sr.
President, a posteriori, pero s'havia fet a qualque article;
aixo de les oracions subordinades aquestes tan lIargues
s'havia millorat, pero en aquest sI que ens queda complicat.
Aixf i tot jo vull fer observar que si l'article 37 només té un
punt no ha de figurar 1, sinó que ha de figurar només l'artiele, aixo és evident.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Vida!. Intervencions en tom a favor o en
contra? Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA I GALMÉS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Miri, jo cree que
aquesta supressió no s'ha de tenir en compte perque pens
que és millar que quedi tal com ve el text de la Llei, perque
és evident i clar que si no hi ha disponibilitats economiques
i pressupostAries no es pot actuar sobre els centres hospitalaris privats, sinó redundaria en perjudici del Servei balear
de salut; per tant, com que és un cosa evident i clara, cree
que ha de quedar el text tal com esta, tal com ve del dictament de la comissió. Moltes grAdes, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mesquida. Hi ha intervenció en tom de replica? Passarem idó, en conseqüencia, a la votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena 451,
es volen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor?
Abstencions?
3 vots a favor, 50 en contra i 4 Diputats que no han
emés el seu vol.
Passarem a la votació de l'article 36.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Queda aprovat per unanimitat.
A l'article 37 s'hi manté l'esmena 557 del Grup PSM 1
EEM. Per fer-ne la defensa té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies. Bé, nasal tres pensam que de fet en aquest
momenl aquesta esmena esta incorporada dins la redacció,
si bé voldrrem fer notar que així com ens ve redactat el text
definitiu, entre allrC? coses té només un primer apartat -hi

Gracies, Sr. Serra. Es tendra en compte aquesta modificació purament técnica pel que fa a la modificació del
punt. En la resta entenc que si es volgués modificar s'hauria de fer arribar a aquesta Mesa una esmena transaccional,
en el seu caso Si no és la intenció, una vegada retirada l'esmena procedirem ido, en conseqüenda, a la votació de l'article 37.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovat per unanimitat.
En els articles 38, 39, 40 i 41 no es mantenen esmenes.
En conseqüencia, si no hi ha inconvenient, els votarem
conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deis articles 38,
39,40 i 41, es valen posar drets, per favor?
Queden aprovats per unanimitat.
En l'article 42 es manté l'esmena 558 del Grup PSM 1
EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Estam exactament en les mateixes condicions que comentAvem abans. Ens pareix, en definitiva, que s'hauria
d'intentar concretar molt més aquest accés, aquesta participació d'usuaris i consumidors en la gestió i funcionament
deis hoSpitals. Aquí es parla, en el text, ¡'accés, que els centres siguin pro pis, siguin vinculats al Servei balear de la salut, hauran de garantir adr~r-se amb carActer igualitari a
totS els usuarÍS d'aquest servei, amb independ~ncia de la
condició que ostenta l'usuari.
A nosaltres ens pareix que s'hauria d'introduir el conseU hospitalari, que esta regulat pe! Govern de les Illes Balears i, per altra banda, nosaltres en aquest sentit voldrlem
treure qualque exemple, pero que ens pareix que avui en
día que la Comunitat Europea esta treballanl en molts aspectes i difonent els seus models i els seus exemples, seria
un poe oeiós. Pero aixf mateix dir-Ios que en moltes bandes
funciona una corporació-consell hospilalari i que, de fel,
perrnet aquest accés a la gestió o almenys un acostament a
la gestió deis centres sanitarÍS per part d'usuaris.
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EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Intervencions a favor o en contra?
Té la paraula el Sr. Ribas de Reyna, Grup PP-UM.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Yo quiero contestar al Grupo PSM en esta enmienda que quiere de adición; le quiero decir que nos encontramos un poco el problema de la burocracia, és decir, creemos que los hospitales
ya tienen suficientes problemas y creemos que un exceso de
burocratización no va a conseguir absolutamente nada positivo. Entendemos, además, que en el consejo de la salud
del servicio balear i en el consejo de la salud del área, están
suficientemente representados los usuarios y consideramos
que vamos a votarles en contra. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Torn de replica? No hi ha
intervenció. Passarem ido a la votació de l'article". Prec als
Diputats que seguin en els seus escons.
Passarem a la vota ció de l'esmena 558 del Grup PSM 1
EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. que voten en contra?
Abstencions?
24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada l'esmena.
Votarem l'article 42.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. que voten en contra?

Estam davant un text que, de fet, ens ve, no és un text
negatiu, és un text positiu, pero de principis. De principis, i
a nosaltres el que ens agradaria incloure en aquests principis, afegir-hi, són dues qüestions: la primera, una carta deis
drets i deures deis usuaris, que fos pública, que fos coneguda i no només com ens ve marcat dins el text que ve del
Govern la garantia en el respecte i compliment deIs drets j
obligacions deIs usuaris. A nosaltres ens sembla que valdria
la pena i que seria una cosa hermosa, jo estic segur, i fins j
tot novedosa en el sentit que ens definissem per aquesta
carta deis drets i deures deis usuaris.
1 per altra banda, nosaltres creim que també hauríem
d'incloure una oficina de l'usuari per informar i per canalitzar les seves reclamacions. Aquestes són, en definitiva, les
. _dues esmenes que plantejam en aquest moment i que ens
pareix que seria una millora substancial i una concreció,
sobretot una concreció aIs principis que vénen emmarcats
en l'article 44.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Intervencions en torn a favor o en
contra? Grup PP-UM; té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. En la enmienda
del art[culo 44.2 quiero hacerle ver al PSM que somos contrarios a establecer alga por obligación. Entendemos que el
Proyecto de Ley prevé que se podrá establecer una carta de
derechos y reclamaciones y deberes de los usuarios, pero
por tanto que ésto, indudablemente, en las condiciones de
asistencia a prestar por todos los centros del Servicio balear de la salud se irán estableciendo.
En lo que se refiere a crear una oficina del usuario, entendemos que es un tema meramente reglamentario, en el
cual ya de antemano hemos dicho también que en un momento determinado, cuando se establezca el reglamento es
cuando se podrá formalizar todo lo referente a este tema.
Por tanto nosotros vamos a votar en contra porque estamos en contra que ésto sea establecido por ley. Muchas
gracias.

Abs tencions?
EL SR. PRESIDENT:
54 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 42.
En l'article 43 no es mantenen esmenes. En conseqüencia passarem a la votació directa de l'article.
$

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

GrAcies, Sr. Diputat. Torn de replica? No hi ha intervenció. Passarem ido a la votació de les esmenes 560 i 561.
Prec als Diputats que ocupin eIs seus escons.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les esmenes
560 i 561, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?

Queda aprovat per unanimitat.
Abstencions?
En l'article 44 es mantenen les esmenes 560 i 561 del
Grup PSM 1 EEM. El debat serA conjunt i per fer-ne la defensa té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queden
rebutjades les esmenes 560 i 561.
Passarem a la votació de l'article 44.
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favar?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
33 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 44.
Passarem a la votació conjunta deIs articles 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58, en els quals no es
mantenen esmenes.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queden aprovats per unanimitat.
En l'article 59 es manté l'esmena 488 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula, per fer-ne la defensa,
el Diputat Sr. Pons i Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Surt a la tribuna
perque si els consells insulars ja ni mereixen una sortida a
aquesta tribuna, realment ja no serien gaire cosa. Es tracta
d'un tema realment important; es tracta del terna de les
competencies deIs consells insulars en materia de les disposicions que contempla la LIei del Servei balear de salut. La
referencia que es planteja en l'article 59 es limita a un simple enunciat de participació: que consells insulars i ajuntaments participaran en la forma prevista en la present LIei,
és a dir, pr~cticament no res. Hem vist com hi ha hagut una
voluntat -i el Conseller, per uns gestos que cree bastant expressius, no ha ha negat- hi ha una voluntat que la Conselleria de Sanitat tengui tot el poder en materia sanitAria.
Si aixo fos una materia opinable hi podrfem estar d'acord o no estar d'acord, pero com que aixo no és materia
opinable sinó que és una materia que deixa ben clar l'artiele 39 de l'Estatut d'Autonomia, allA on parla que els consells insulars tendran la facultat d'assumir dins el seu ~mbit
territorial tata una serie de competencies en relació a
aquesta LIei. I quines són? Assistencia social i serveis socials, sanitat i higiene, coordinació hospitalAria, avui tan
polemica, coordinació hospitalAria la de la Seguretat Social
incIosa. 1 que estat disposat a reconeixer aquest Projecte de
LIei, aquesta LIei que avui s'est~ aprovant? Amb la forma
prevista en la present LIei, és a dir, alguna participació en
els diferents organs de participació i de gestió d'aquesta
L1ei sempre amb una postura subordinada a la Conselleria,
una postura gairebé irrellevant.
Que es vol invocar en relació a aquesta marginació? Jo
record que v~rem tenir ja el primer debat, en el qual vaig
participar en materia sanit~ria -hi va haver un petit debat
amb el Sr. Conseller- se'ns va invocar que la L1ei General
de sanitat deixava cIar que la Comunitat autonoma tenia en
les seves mans la responsabilitat de la sanitat, fins aleshores
practicada des d'un estat que havia tengut fins llavors una
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forma centralitzada. Ara bé, recordem que la L1ei General
de sanitat, en l'articIe 42.1 diu clarament: les norrnes de les
comunitats autonomes, en disposar sobre l'arganització
deis seus respectius serveis de salut, hauran de tenir en
compte la responsabilitat i competencies de les provfncies,
municipis i altres administracions territarials intracomunitAries -són els consells insulars- d'acord amb el que s'estableixi en els estatuts d'autonomia, la L1ei de Regim local i
la present llei; la present llei és la L1ei General de sanitat i
la L1ei General de sanitat que té car~cter basic en l'article
que esmentaré diu, articIe 49, que les comunitats autonomes hauran d'organitzar els serveis de salut d'acord amb el
principis basics d'aquesta L1ei.
No hi ha res que contravengui el que es planteja en
l'esmena del Grup Parlamentari SOCIALISTA, artide 59
bis, de competencies -no participació, competencies- deis
consells insulars. Per que? perque ja hi ha un precedent
molt important; l'estatut de Catalunya, Sr. Conseller, senyors del Grup Parlamentari PP-UM, contempla la figura
deis consells comarcals amb la mateixa dimensió que I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears contempla els consells insulars? No, perque els consells comarcals són una figura que va tenir una certa presencia historica a través de
( ... ), etc., pero de cap manera Catalunya és una comunitat
disgregada en illes, amb un sentiment comunit~ri molt poc
existent i amb uns sentiments insulars molt forts, que a
l'hora de debatre l'Estatut varen donar lloc a un Estatut
que avui en ten e que s'intenta ignorar en la Hetra i en l'esperito
Es va arribar a un acord poUtic que hi hauria una comunitat autonoma, un govem i un parlament i hi hauda
uns consells insulars d'Amplies competencies, i m'explicaran vostes, m'explicar~ el Sr. Conseller -si pot- que se n'ha
fet deIs consells insulars d'antany, com aquelles neus cl'aquella famosa can~ o poema frances; s'han esvai't, ha vengut la primavera, ha vengut el sol, ha vengut una majoria
absoluta del PP-UM i, logicament, dels consells insulars,
pilars fonamentals de la nostra autonomia, poca cosa en
queda.
La participaciÓ, les competencies que aquesta L1ei est~
disposada a reconeixer, on són? Es neguen sistemAticament. Per aixo vostes no valen admetre que es recullin en
la LIei ni tan sois les competencies que la Generalitat de
Catalunya ha donat als consells comarcals, figura, comparada amb els consells insulars aquí a les Illes Balears, absolutament marginal i irrellevant. 1 que se n'ha fet, senyors del
PP-UM, Sr. Conseller, d'aquelles afirmacions de dia 7 de
juny del 1983 del Sr. President Gabriel Cafiellas: volia que
s'evitin centralismes de tot ordre i es potenci'in els serveis
dels consells insulars, i per si quedAs clar, no volia que fossin organismes simplement d'administració de serveis:
"sempre hem considerat que hi ha d'haver delegacions i
transferencies suficients perque siguin precisament alguna
cosa més que aixo". 1 dia 15 de juliol del 1987 el Sr. CañeHas en un altre discurs d'investidura: "hem de lamentar que
els consells insulars no hagin pugut aconseguir encara el
grau de desenvolupament desitjable".
1 qué encara_ho lamenta, Sr. President, a la vista d'a-
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questa Llei que voste mateix vota? "Concep els consells insulars -repetia- com a possibles responsables i executors
d'un amplíssim nombre de materies". 1 que no bastaria que
acomplissin el que diuen les previsions de l'article 39 de
l'Estatut en materia de sanitat i coordinaeió hospitalaria? 1
el 1991 -ara acap, Sr. President- "transferencies als consells
insulars, aquest procés que només tendra dos lfmits: les
materies que són transferibles contingudes en l'article 39
del nostre Estatut -les he anomenades- i, per altra banda la
capacitat de gestió tecnica" i. evidentment, tot aixo ha estat
absolutament ignorat i, en definitiva, ens hem trobat amb
aixo com amb tantes altres coses amb una paraula de President. A l'hora que s'ha tengut un poder amb majoria absoluta els consells insulars, i no em diguin que el de Menorca
i el d'Eivissa, com ya dir el Sr. President dia 27 de juny del
1991, havien d'accedir a l'autogovern; i a quin autogoYern
sanitari, a través d'aquesta Llei, estan accedint, els consells
de Menorca i d'Eiyissa-Formentera? Estan absolutament
marginats.
Aixo és una demostració que les paraules, en aquesta
materia com en tan tes altres, no corresponen als fets. En
definitiva, en materia sanitaria, a l'hora d'aprovar la Llei
hem tengut, com en tantes altres, una paraula de President.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Torn a favor o en contra? Pel Grup
Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, jo crec que
no necessit cap certificat que som partidari dels mAxims poders i competencies per als consells insulars i, bé, estic d'acord amb la seva defensa, amb la defensa que ha fet de la
seva esmena el Sr. DamiA Pons en nom del Grup Parlaroentari SOCIALISTA; eH sap que en aquest aspecte estam
coropletament d'acord; ara, la veritat és que si jo en aquell
moment no estava despistat, no sé si els altres membres de
la ponencia i llavors a la comissió hi estaven, aquest article
59 el vArem consensuar. O sigui, jo pensava que vostes retirarien aquesta esmena perque vArero incorporar l'esmena
del PSM que d'alguna manera recollia aixo del que voste ha
fet una defensa aquí.
Per tant jo francament li die que en aquest aspecte em
mantenc en allo que yarem acordar en ponencia i comissió
i, en la meya forma d'entendre, ara sobrava aquesta defensa
dels consells insulars que, coro he dit abans, jo crec que puc
dir que l'he feta seropre; no sé si altres que hi ha eIf aquesta
Carobra és només en aquest moment i, d'alguna manera, jo
estic d'acord, pero naturalment el que no puc i per tant ens
abstendrem en aquesta esmena del Grup Parlamentari SOCIALISTA, és desmarcar-me del que en ponencia i comissió varem acordar tots, o varem consensuar, per dir-ho més
exactament. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Vull fer l'observació, no obstant,

que en el text del dictamen de la comissió que té aquesta
Presidencia, no figura com a retirada aquesta es mena. Pel
Grup PP-UM té la paraula la Diputada Sra. Castro.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:
Gracies, Sr. President. Surto a la tribuna no perque hagi de ser molt llarga la meya intervenció, sinó perque naturalment els consells insulars s'ho mereixen i voldria dir al
Sr. Pons que o té molt mala memoria o jo crec que estic
completament d'acord amb el Sr. Cosme Vidal. Vam consensuar l'article 59, vam transaccionar una esmena seva i
del Grup PSM amb una esmena del Grup Popular.
Vos tes han introduH un altre article que és l'article 59bis que parla de competencies, pero tota la seva intervenció
ha anat dirigida al text de l'article 59, que és el que vam
consensuar en ponencia i en comissió, i l'article 59, no sé si
ho ha fet expressament, pero només ha llegit el primer paragraf que diu: els consells insulars i els ajuntaments participaran en els organs del Servei balear de salut en la forma
prevista en la present LIei. 1 el segon paragraf diu que els
consells insulars podran participar també en les funcions
del Servei de salut que li siguin transferides en la forma
prevista en la LIei de Consells insulars en el mare de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, General de sanitat. 1 quan voste es
pregunta on són les competencies deis consells insulars, ido
són a la LIei de Consells insulars i a l'Estatut d'Autonomia
que s'esmenta a l'exposició de motius.
Quan vostes demanen introduir l'article 59-bis que
parla de competencies -no el llegiré per no allargar-mesimplement parla de les competencies que poden o vos tes
pensen que deuen tenir els consells insulars. Jo l'única cosa
que 1i vull dir és que vam introduir la nostra es mena perque no estAvem d'acord amb el text inicial del projecte, que
ens sembla prou cIar com queda l'article 59 i que aixo és
una norma sectorial, una llei de sanitat i que no ha d'entrar
a regular competencies d'altres ens als quals serA aplicable
la seva normativa específica i com li he dit, en aquest cas
sera la Llei de Consells insulars i l'Estatut d'Autonomia.
GrAcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sra. Castro. Pel torn de replica té la paraula
el Sr. Pons i Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No estam en contra
del que posa l'article 59, la participació. Estam en contra
que només posi aixo. Estam discutint una esmena que és
un 59-bis. Sr. Cosme Vidal, no s'abstengui perque és un
afegit, és a dir, hi ha el 59 més el 59-bis alla on es donen
unes competencies especifiques als consells insulars.
1 per que la LIei no posa coro a compelencies específiques dels consells insulars el que l'Estatut d'Autonomia
preveu que hi puguin tenir la gestió, la funció executiva i la
gestió? Per que? Perque estam davant una batalla política
que a una part hi ha un eIernent centralitzador, bé, no sé jo
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exactament a Menorca i a Eivissa i Formentera quina historia sanitAria els han explicat, pero a nosaltres no ens n'han
d'explicar cap; fa molts d'anys que coneixem el tema ¡,
sobretot, hem llegit fil per randa aquesta Llei, i aquesta
Llei és una llei netament centralitzadora, se n'oblidin. CIar
que sí que els co nsells podran participar d'acord amb la
Llei la l; O pOdr(em diI d'altra manera ? perO, en qu~ participen? quines co mpeleneies els dOna? on és la coordinaei6
hospitalAria mateixa, avui tan poJ~mica e n l'iIla de Mallorca? Aixo ha diu l'Es ta tut. no és una afirmaei6 qu e s'inve nti
aquest diputat.
I per que és que aquesta Llei no ha vol recollir? Perque hi ha una inLe nció política. La sanitat de les llles Balears, no separar Eivissa. ni separar Menorca, ni separar el
Consell de Mallorca ni hi tendran una participació suficiento Ja hem vist com han donat sisares cada vegada que
un organ de gestió o un organ de participació ha estat votat
aquí. Poca representadó i a l'hora de competencies, fora
anomenar compelencies.
Que passa? que ens han invocat la Llei General de sanitat; avui no perque el Conseller no ha sartít, pero en el
debat pressupostari va sortir i la va invocar. Molt bé, i nosaltres hem arrabassat i ens hem trobat que a Catalunya,
allA on és vigent -encar~ forma part del territori de I'Estat
español- la Llei General de sanitat, hi ha un article 65 i un
article 66 allA on s'estableixen competencies deis consells
comarcals, una figura creada no per ¡'estatut de Catalunya
directament sinó per la Generalit.at i que, per tant, si vost~
no valen donar un llistat competencial clar als consells insulars, si no valen votar a favor les competencies que planteja aquest afegit -ha recordi, Sr. Cosme Vidal- a través de
l'article 59-bis que proposam aquí és perqu~ vost~ estan
en contra que els conseHs insulars participin d'una manera
activa en la sanitat.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Sr. Vidal, té també la paraula en
tom de contrareplica.
EL SR. VIDAL I JUAN :
Moltes gracies. Quasi és més bé per una qüestió d'ordre perqu~, francament, m'ho ha recordat diverses vegades
directament el Sr. Pons: recordi que aixo és un afegit, que
és el 59-bis. Bé, aixo passa com quan es canvia la numeradó deIs carrers o quan se n'afegeixen, que el millor és anar
a Correus i preguntar a veure si és ver. Jo pregunto, existeix el 59-bis? existeix en el dictamen? perqu~ clar, la nostra postura seria completament diferent, pero aquí, Sr.
Pons, només s'havia parlat de l'article 59 i no del 59-bis. Si
és un afegit i si existeix, per aixo ha pregunto a qui pot contestar -en aquest cas I'Administració de Correus sera la
Mesa- a veure si aquest 59-bis entra en el joc o no, per saber si hi podem escriure. Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que el tema de la transacció en aquest aspecte no queda ciar. Entenc que en el que en aquests moments
procediria és, en primer lloc, votar l'article 59 i després una
esmena que és la 488 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
que propasa I'addició d'un nou article que seria el 59-bis.
En conseqüencia, procedirem ido a votar en primer
lloc l'article 59 tal com ve del text del dictamen de la comissió.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovat l'article 59 per unanimitat.

En definitiva, el Consolat de Mar i la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, sigui quina sigui la seva seu, tendran no la darrera paraula, tendran tates les paraules en
materia de sanitat. Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:

Passarem ara a la votació de l'esmena 488 del Grup
SOCIALISTA que suposa una addició de l'article 59-bis.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena 488,
es valen posar drets, per favor?

Gracies, Sr. Pons. Intervenció en tom de contrareplica? Té la paraula la Diputada Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo no dubto que vost~ sigui molt Hest, Sr. Pons, i conegui molt bé la
historia sanitaria de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formenlera, pero la seva memoria Ii ha tornal a fallar i una
altra vegada només ha esmental la participació en els organs del Servei balear. També parla l'article 59 de transfereneies segons la Llei de Consells insulars i no més li vull
recordar que segons la disposiei6 transitoria novena de
I'Estatut aquesta comissió tecnica interinsular s'encarreganl de distribuir compet~ncies a les que fa referencia I'artiele 39 de I'Estatut, no una llei sectorial, com li he dit abans,
com seria la del Servei balear de salut. Moltes gracies, Sr.
President.

GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets?
Abstencions?
27 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada l'esmena 488.
Passam a l'article 60 en el qual no es manten en esmenes.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovat per unanimitat
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En l'article 61 es manté I'esmena 490 del Grup SOCIALISTA Té la paraula, per part del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, el Diputat Sr. Gómez i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Grllcies, Sr. President. Aquesta esmena a l'article 61
creim que és una esmena molt important i creim també que
és una de les grans errad es que té aquesta Llei i que causarll un greu perjudiei als ajuntaments. Fins ara, el cos de sanitaris al servei de les corporaeions locals, actuaven com a
inspectors en matéria de control d'aigiles, de control d'aliments, de menjars, i en aquest sentit estaven al servei de les
corporacions locals, deis ajuntaments i aquests no havien
de pagar cap taxa a I'Administració de la que depenien; la
primera Administració de que van dependre va ser I'Administraeió de l'Estat i amb les transferencies, I'Administració
de la Comunitat Autonoma. O sigui, són funcionaris de la
Comunitat Autonoma al servei de la sanitat local.
Amb aquesta Llei es pretén que aquests funeionaris,
aquests sanitaris locals, per aquests serveis cobrin doblers
deIs ajuntaments, o sigui, els ajuntaments hauran de pagar
unes taxes a la Comunitat Autonoma per la feina d'aquests
sanitaris locals. Nosaltres ereim que aquest és un tema greu
perque enlloc, ni la Llei General de sanitat, ni cap altra !lei
de les comunitats autonomes, s'han atrevit a posar un apartat, un punt, com el que posa aquesta Llei. Sembla ser que
tot el Govem s'ha contagiat de l'esperit del Sr. Forcades de
recaptar doblers dels ajuntaments i, novament, introdueixen un punt que és que per un serVei que fins ara era gratUlt, que no havien de pagar mai, ara resulta que hauran de
pagar.
Nosaltres no entenem, si no és perque els falten doblers a aquest Govem i han d'arreplegar doblers, quin és
l'esperit. Nosaltres creim que aquest apartat és anticonstitucional perque atenta contra l'autonomia deis municipis.
GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Grllcies, Sr. Diputat. Intervencions en tom a favor o
en contra? Té la paraula el Diputat Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Miri, aixo em pareix...

saltres d'entrada diré que no donarem suport a aquesta esmena perque aixo ve recollit com a norma bIlsica de la Llei
de Sanitat d'abril del 1986. Per tant, és una de les normes
bIlsiques de la LIei de Sanitat que estableix que els ajuntaments, les Administracions locals, hauran de col· laborar
una vegada que estigui en vigor el regim definitiu de financ;ació de les comunitats autonomes. Per tant, nosaltres no
donarem suport a aquesta esmena. Moltes grllcies.
EL SR. PRESIDENT:
Grllcies, Sr. Mesquida. Pel Grup PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gnlcies. Nosaltres en canvi sí donam suport a l'esmena
del Grup SOCIALISTA perque creim que és important
allo que el Sr. Gómez Arbona manifestava i som absolutament conscients deis greus problemes financers que tenen
els ajuntaments, tant si són petits com si són grossos. Ara
bé, hem de convenir que el mal ve no del text de llei que
ens duu el Govern, sinó que ve de la LIei General de sanitat; aixo si que ens pareix que és més que evident.
Ara, també hem de convenir que s'estll comenc;ant a
donar una casuística, i és que o bé via !lei estatal o normes
estatals o bé via normativa de la Comunitat europea, es comeneen a donar orientacions direetives o directives o obligacions a distintes Administracions locals o a distintes Administracions autonomiques sense, pero, que es tranfereixin els recursos finaneers adequats per part de l'Estat o per
part de la Comunitat europea.
És un debat complex, és un debat llarg; no és la primera vegada que una llei, en aquest cas la Llei General de sanitat, preveu aquestes casufstiques; hi ha altres lleis també
en aquest sentit i distintes normatives reeents de la Comunitat europea també cauen en el mateix problema, pero, en
definitiva, la proposta del Grup Parlamentari SOCIALISTA és positiva per a l'administrat i positiva per al primer
nucli d'Administració que són els ajuntaments. Per tant,
maldament aixo sigui una petita rebeHia contra la Llei General de sanitat, ereim que se li ha de donar suport.
EL SR. PRESIDENT:
Grlleies, Sr. Serra. Pel 10m de replica té la paraula el
Sr. Gómez i Arbona.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Esta en ús de la paraula el Sr. Mequida. Jo ~ havia
vist altra petició de paraula. En qualsevol cas, podnl intervenir després del Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A mi em pareix que
aquest tema va quedar 10talment acIarit dins la ponencia i
dins la comissió. Si no record malament, el Director General Sr. Cabrer va venir un día a la ponencia per explicar-nos
el tema. Jo cree que aixo no es pot suprimir; per tant, no-

Grllcies, Sr. President. Havíem repassat amb detall la
Llei General de sanitat, l'article 42.5, on no diu, no ho diu,
potser el Sr. Serra té el mateix esperit que el Sr. Forcades,
sé que a vegades coincideixen a recaptar doblers, pero no
diu de cap de les maneres que s'hagi de posar una taxa als
ajuntaments per a la prestaeió d'aquest servei tecnic, de cap
de les maneres. Diu: el personal sanitari del Servei de salut
que do ni suport als ajuntaments seran considerats a aquests efectes personal al seu servei amb les seves obligades
conseqüencies quant a regim de recursos i responsabilitats

.. .
~

"
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personals. No diu que hi haurA d'haver una prestació economica deis ajuntaments de cara a l'Administració que
presti aquests serveis. És que am ha han entes les altres comunitats autonomes. Aquí es veu que som molt vius i just
sentim cosa de recursos, cataclac, cap a la butxaca.
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els articles 62, 63 i 64.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Procedirem a repetir la votació d'aquests articles.

Jo crec que, la veritat, no em sembla de cap de les maneres que la Llei General de sanitat digui a«O. Jo crec que
les raons que ha donat el Sr. Mesquida, eH que coneix el tema deis sanitaris locals i que qualsevol persona que estigui
en un ajuntament sabrA els greus problemes que té. A més
a més, la Llei General de sanitat marca unes competencies
que tendran els ajuntaments i que les hauran d'exercir i resulta que per exercir aquestes competencies que les marca
hauran de pagar, quan mai, mai, havia pagat per aquest servei. Es veu que a Balears som més ries que en altres Hoes i
podem pagar més que en altres Hoes. Gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Gómez i Arbona. Tom de contrareplica?
Té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sr. Gómez Arbona. Nosaltres, la Llei General de sanitat en el seu article 42, em sembla que és, estA amb el que
voste deia, pero jo li demanaria que llegeixi la disposició
transitoria primera, apartat quatre, d'aquesta Llei, que és aHA on precisament parla deis recursos deis ajuntaments.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. No hi ha més intervencions en tom
de contraréplica? Passam ido a la votació de l'esmena 490.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Abstencions?

24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada l'esmena.
Passarem a la votació de l'article 61.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
33 vots a favor, 20 en contra, 4 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 61.
En els articles 62, 63 i 64 no es mantenen esmenes.
Deman si es pot fer la votació conjunta. Passam ido a votar

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queden aprovats per unanimitat.
En I'article 65 es manté l'esmena 564 del Grup PSM I
EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
GrAcies, Sr. President. Estam davant una esmena d'addició per afegir dos apartats a aquest Institut d'estudis de la
salut que es pensa que es crea com a organisme autonom
administratiu del Govem de la Comunitat Autonoma adscrit a la ConseHeria de Sanitat. Bé, en aquest sentit nosaltres tenim un afegitÓ que ens agradaria que fas un poc raonat i, en definitiva, creim que s'ha d'acceptar si es raona
adequadament. Ens referim a afegir dos parAgrafs de l'apartat 5 i l'apartat 6.
El5 quedaria redactat de la següent manera: L'InstJtut
d'estudis de la salut serA dotat en els Pressuposts de la Comunidad Autonoma de les Illes Balears deis recursos financers suficients per impulsar la recerca en els diferents
camps relatius a les ciencies de la salut, potenciant les línies d'investigació bAsica i aplicada que es considerin priorilAries. 1 l'afegitó sis~ diria: Si en el futur la Universitat de
les Illes Balears compta amb una facultat de medicina,
l'Institut d'estudis de la salut s'hi integrarA sense menysteniment de la seva autonomia. Jo aquí, cIar, explicaria fins i
tot no s'hi ha només facultat de medicina, sinó estudis d'investigació en els temes sanitaris, aixo com explicació.
Ens pareix que aquesta naturalesa, objecte i estructura
de l'Institut d'estudis de la salut quedaria considerablement
millorat amb l'acceptació d'aquesta esmena d'addició.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Intervencions a favor o en contra?
Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. En la enmienda
que presenta el PSM i Grupo de la Esquerra, le quiero decir que, en primer lugar, el primer punto de enmienda está
perfectamente contenido, sería una reiteración el volver a
admitir i volver; es reiterado, es decir, está perfectamente
contenida dentro de la propia Ley y entendemos nosotros
que no hace falta introducirlo nuevamente y recordarlo. Y
en el segundo punto, me está hablando de una hipótesis de
futuro en la cual, evidentemente, podemos compartir lo
que está usted diciendo, pero que ésto ya la Ley lo prevé,
Sr. Serra. Yo qui~ro contestarle porqu.e a veces a lo mejor
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está usted en un momento, quiero decirle que en el punto
número 4la propia Ley ya prevé que si la Universidad con templa los estudios y la colaboración en maleria de docen cia e investigación en ciencias de la salud con la Universidad de las Islas Baleares. Entonces, si eslá recogido en la
Ley, entendemos que seria una reiteración en los dos puntos volverlo a introducir. Muchas gracias. Nosotros, por
tanto, vamos a votar en contra.

Queda aprovada per unanimitat.
En la disposició final no es mantenen esmenes. Passarem a la votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Queda aprovada la disposició final per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Torn de r~plica? No hi ha
intervenció. Passarem ido a la votació de l'esmena 564.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. que voten en contra?
Abstencions?

En I'exposició de mOlius es manlenen, en primer lIoc,
un val particular presentat pel Grup Parlamentati PP-UM
i les esmenes següems: 427 del Grup Parlamentari MIXT,
531 j 532 del Orup Parlamentari PSM 1 EMM. Per defensar
en primer lloc el Val particular té la paraula la Diputada
Sra. Castro. Esta en ús de la paraula.
LA SRA CASTRO 1 GANDASEGUI:
Gracies, Sr. President. És que li demano la paraula
el nostre Grup vol retirar el vot particular que va
presentar en l'exposició de motius. Moltes gracies.

perqu~

22 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada J'esmena 564.

EL SR. PRESIDENT:
Passarem a la votació de l'article 65.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
33 vots a favor, cap en contra, 22 abstencions. Queda
aprovat l'anicle 65.
En les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i cinquena no es mantenen esmenes. En conseqü~ncia, si no hi ha inconvenient, passarem a la votació
conjunta.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

Gracies, Sra. Castro. Retirat el vot particular, puc enlendre que queden retirades les esmenes del Grup Parlamentari MlXT ¡del Grup Parlamentari PSM 1 EEM? Pue
considerar aprovada per assentimem l'ex-posició de mOlius?
Queda ido aprovada per assentiment r, en conseqi1~ncia,
queda aprovada la Llei. del Servei balear de la salut.
Se susp~n la sessió per un temps de 10 minuts.

(Es repren la sessió)
I1I.- DICTAMEN DE LA COMISSrÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS 1 GENERALS SOBRE EL
PROJECfE DE LLEI NÚMERO 3344/91 RELATlU A
COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL
TERRITORI DE LA CAIB.
EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i cinquena per unanimitat.
En les disposicions transitories primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena no es mante'$
nen esmenes. Farem la votaCÍó conjunta.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

Sres. i Srs. recomenc;:a la sessió i el punt següent en
l'Ordre del día és el dictamen de la Comissíó d'Assumptes
Institucionals i Generals sobre el Projecte de Llei número
3344 relatiu a comunitats balears assentades fora del terri10ri de la Comunitat.
En el titol del Projecte de Lleí i en el títol primer del
dictamen no es mantenen esmenes i, en conseqüencia, procediríem directament a la votació.

Queden aprovades per unanimitat.
En la disposició derogatoria no es mantenen es menes.
Passarem a la votaCÍó.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

Passarem a la votació, ido, del titol del Projecte de Llei
i el tftol primer del dictamen.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
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Queden aprovats per unanimitat.
En l'article primer es mantenen les esmenes següents:
la número 918 del Grup PSM 1 EEM i la 888 del Grup Parlamentari SOCIALISTA El debat sera conjunt i pel Grup
Parlamentari PSM I EMM té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. És una esmena molt senziUa
que l'haviem debatuda dins pon~ncia basicament, entenem
nosaltres que constructiva; aquesta Llei arriba després de
bastants d'anys que presentArem la iniciativa en modo de
proposició no de llei, després la reiterarem al comenc;ament d'aquesta legislatura política i en aquests moments
arriba i arriba, entenem nosaltres, amb un grau d'ancUisi i
d'estudi de la realitat i de la llei prou importants. Aleshores la veritat és que aquest tipus d'esmena que ara defen¡¡am I'hem reiterada a vegades, en certs articles de la Llei
s'ha observat que seria bo que l'esperit que nosaltres ara
defensarem s'inclogués, peró en altres articles de la Llei no.
Nosaltres entenem que parlar de comunitats balears,
entrant en el tema en concret, és un concepte una mica
complex des d'un punt de vista geogrAfic i fins i tot huma.
Aleshores la nostra proposta és que allA on diu aquesta
Llei comunitats baleats, sigui substituH per comunitats de
menorquins, formenterers, eivissenes i mallorquins, és a dir
que, en definitiva, mantendrfem una miqueta el criteri de
poble, el criteri d'illa a l'hora d'especificar tot el conjunt de
les l11es Balears i Pítiüses peró a partir d'aquestes comunitats históriques i de poble que és comunitats de formenterers, mallorquins, menorquins i eivissenes.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Intervencions a favor o en contra?
El Sr. Pascual té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Per anunciar la nostra abstenció perqu~ si bé és cert
que en determinades comunitats, allA sobretot, estam parlant d'Am~rica, es parla de comunitats mallorquines, menorquines i eivissenques, no és menys cert que aquí estam a
la Comunitat Autónoma de les l11es Balears i tampoc no
s'ha de renunciar al titol de Lleí, no dios l'articulat, on ja es
varen introduir i varem votar nosaltres favorablement, naturalmenL, que per exemple l'arLicle 3 digui: tots els mallorquíns, menorquins, eivissenes 0 fOrmenlerers residents fora
d'aquesta comunitaL, etc., etc. O sigui que s'intercanvien,
en uns lIoes es parla de balears i en uns altres es parla de
mallorquins, menorquins, eivissenes i tormenlerers. Aleshores, amb aquesta manera de fer, o sigui, en uns lioes balears i ens un altres illenes de cada una de les illes, entenem
que queda cobert l'esperit de I'esmena del PSM que, per
una altra banda ens sembla positiva en tant es reconeix que
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears esta formada
per quatre po bies.
EL SR. PRESIDENT:
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Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? El Sr. Pons té
la paraula.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parlamentari SOCIALISTA votarA en contra d'aquesta esmena perque entenem que no estA d'acord amb la disposició de l'article 8 de l'Estatut que diu d'una manera molt clara: Les
comunitats balears establertes fora del territori de la Comunitat Autónoma podran sol· licitar com a tals el reconeixement a la seva personalitat d'origen.
Nosaltres entenem, i aixo és un deIs aspectes positius
d'aquesta Llei a la quallenim severes critiques, que hi ha
allres disposicions que atenuen el fet de ter un enuncia!
d'entrada que parcixeria absolutament balear; per exemple,
I'article 2 apartat 3r. ens diu que per assolir el reconeixement de comuDitat balear, les associacions hauran d'incloure en la seva denominació els mots Illes Balears o els de
Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera o algun deIs seus
derivats, és a dir, no es tracta que siguin comunitats de ciutadans de totes les illes, que no es vulgui reconeixer que
una comunitat, posem per cas, d'eivissencs o de menorquins o formenterers establerta a America o a Australia o
allA on vost~ vulguin pugui demanar, com a Centre cultural d'Eivissa o Centre cultural de Formentera o societat
d'alguna de les illes o fins i tot d'una Area determinada d'una illa, el reconeixement com a comunitat balear, pero que
el sentit, didem, unitari, global, de la comunitat autonoma,
es pot atenuar, s'ha atenuat a través de disposicions d'aquesta Llei, pero que, d'entrada, substituir l'expressió que
és la que recuU, la que estableix PaTticle 8 apanat 1 de l'Estatut en nom d'una fragmentació ja total en ¡Iles, en comunitats insulars, estdctament insulars, creim que no seria positiu.
La Llei recul1 una cosa, comunitat balear, i llavors l'atenua en altres artic1es i creim que és una formulació més
afortunada i per aixo no podem donar suport a l'esmena
del Grup Parlamentan PSM 1 EEM.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Més intervencions? Sr. Jaén, té la
paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Con
referencia a la primera enmienda defendida por el portavoz
del Grupo PSM 1 EEM, ya en ponencia y en la comisiÓn
mostramos un espíritu yo creo que, desde el grupo mayoritario, realmente tolerante y él mismo lo ha reconocido
cuando incorporamos en principio al informe de la ponencia y después al dictamen de la comisión no pocas enmiendas de los grupos porque entendíamos que así se mejoraba
el Proyecto de Ley que el Gobierno remitía. Ésto lo ha reconocido el Sr. Serra y yo le agradezco que haga ese reconocimiento aquí ante el Pleno, pero como ha dicho también, ya que esta redacciÓn se ha incorporado a otros preceptos del Proyecto de Ley, pues nosotros pensamos que,
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con independencia del criterio sesgado, a nuestro juicio,
del portavoz socialista, que es un criterio bastante restrictivo y entendemos que para nada va contra la referencia estatutaria, nos vemos obligado por esta razón de haberse incorporado ya a otros artfculos, rechazarlo aquf porque aqur
no es el lugar de introducirlo.

y con respecto a la enmienda que, si me permite el
Presidente, por abreviar el proceso que presenta también al
artículo 1 de sustitución el Grupo SOCIALISTA, pues
también ya habíamos comentado que ese apartado al que ellos hacían referencia en concreto al tema de la lengua, está
incorporado en muchos artículos, en concreto en el 11 y en
otros. Nosotros votaremos a estas dos enmiendas en contra. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Jaén. Si, Sr. Pons. Per que em demana la
paraula?
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, perque després de la intervenció del Sr.
Serra ha donat la paraula per contradiccions, pero hem de
defensar la nostra esmena que creim que és una esmena realment substancial. Si em permet, Sr. President, la defensaria.
EL SR. PRESIDENT:
Voldria fer una observació i és que, en principi, estava
previst que es fes el debat conjunt de les dues esmenes. Aixo no ha estat aixf perque tan prompte el Sr. Serra ha fet la
defensa de la seva esmena jo he donat la paraula en tom a
favor o en contra ja deIs portaveus, els altres portaveus. En
conseqMncia entenc que en aquest moment el que s'esta
fent és el debat de l'esmena 918. No hem entrat en el debat
de l'esmena 888 i estaríem, en aquest cas, en tom de replica
pel Sr. Serra en relació en l'esmena que ha defensat.
No fa ús del tom de replica. Passam ido a la defensa de
l'esmena 888.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena
creim que és una esmena realment en profunditat a tata la
Llei; és una esmena de substitució a l'article primer i entenem que aquesta Llei, més que embarcar-se en I'avenlura
que s'ha embaIcat o que ti han embarcat eLs que l~n donat
suport a la redacció d'aquest arUcle primer del dictamen,
embarcar-se en reconeixements d'individus que tenen la
consideració de balears o descendents de balears, s'hauria
d'haver mogut en l'estricte compliment de l'article 8 de
I'Estatut d'Autonomia que parla que són les comunitats balears establertes fora del territori de la Comunitat auto noma -comunitats, no individus, l'Estatut no en parla- les que
poden demanar el reconeixement de la seva personalitat
d'origen.
Per que? Per que-no volguem reconeixer el dret que

pugui tenir un emigrant olitari -afonunadamem avui
aquesta comunidad autonoma és una comunitat, ha esta a1menys i confiem que sigui aro, d'immigració, perque la nostra economia ha canviat per bé i que, per tant, I'cmigració
és un factor minoritari o, en tOt cas, residual? És que no
volem recon~ixer el dret d'un individu? No és exactament
aixf, és perqu~ el reconeixement deIs drets indlviduals d'un
descendent d'aquestes Wes cstablen a qualsev J territori
fora d'elles plameja uns problemes jurídics practicament
insalvables, i vostes ha saben perfeclament, perque va les
mateixos plantegen que el reconeixement de I'origen balear
deIs individus, 8Ilicte 5.1, diu: El reconeixement de I'origen
balear de les persones Ilsiques no requereix cap acre administratiu. I auo, com ha feim? si no hi ha aCle administratiu que un desccndent de qualsevol d'aquestes illes, una
persona que el seu avi va ser un emigrant meno rquí o formenterer o mallorquí i que avui es traba a Australia i descendeix i no sap que es pot acolJir a aquesta Llei, un dia Ji
diuen: no, és que tu descendeixes d'alla i estas emparat per
una llei; ah, si? ido me'n vaig i que m'ho reconeiguin.
No, no hi ha tal reconeixement, no es poden ter aCles
de reconeixement, no es poden expedir carnets de la persona que descendeix de qualsevol de les comunHats d'aCJu ~s
tes iIles. I que passa? 1 lIavors com poddl gaudir deis serveis que UDS altres articles d'aquesla Llei fan, estableixen? Jo
vaig dir durant la tramitaci6 d'aquesta Llei que a aquesta
- persona descendem de les Illes Balears ti podria passar
com aquella persona de Moliere, que parlava en prosa ense saber-ha: ser descendent de Balears esta emparat per
una llei de Balears sense saber-ha, pero és que encara que
ho sapigués i es presentas aquí, a la Comunitat autonoma,
a la conselleria pertinent perque Ji fessin el reconeixemenl
ti haurien de comunicar que aquesta Llei és tan divertida
que, per una part, reconeix I'elernen! individual i, per I'altra, no preveu cap aCle administratiu d'aquest reconcixememo [ aixo és una aut~ntica aberració jurfdica. Jo no é
exaetament perque s'han embarcat, crec que per simple
imitació de la llei de Castella i LleÓ que és l'única de tates
les lleis que s'ha aficat en aquest bollit i cree que aixo és
una cosa que no s'aguanta jurídicarnent, que no fara més
que crear problemes i una llei que no es pot aplicar bé és
una mala llei.
Nosaltres, amb J'esmena de substitució a l'article primer, proposam que es respecti estrictament el que diu rEstatut: són les comunitats i no comunitats més individus els
que han de ser objecte de reconeixement de la seva personalitat d'origen de les Illes Balears. Moltes graeies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Intervencions a favor o en contra?
Pel Grup MIXT té la paraula el Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. InleIVendré respecte d'aquesta esmena del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
peró no només faré referencia a aquesla, sinó que ja no intervendré en el C
"UlUr en les altres que van en el mateir. enlit perctu~ realment n'hj ha bastantes que són en el sentit
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que només s'ha de reconeixer la personalitat balear a les
coHectivitats, a les comunitats i no als individus.
En primer Uoc he de dir que jo consider que és una
equivoca ció que si hi ha persones individuals, una persona
al Canada, per exemple, o a Australia, que no hi haura comunitats balears, pet que aquestes persones no han de tenir reconeixement de balears? Esta clar que si no hi ha problemes administratius és un endarrerirnent no reconeixer
l'origen balear d'aquestes persones.
En segon Iloc, respecte dels problemes administratius i
respecte de la cita que ha fet de'n Moliere sobre si parlen
en prosa sense saber-ho, jo acap de Uegir una vegada més
l'article 5 i jo entenc que no l'ha interpretat bé, el Sr. Pons,
aquest anicle 5, perque quan diu: el reconeixement de l'origen balear de les persones ffsiques no requereix cap acte
administratiu, la qual cosa no vol dir que, optativament, un
ciutada que vengui d'origen balear, que se'n vagi per exempIe a la Conselleria adjunta a la Presidencia no 1i facin un
paper com mentres, perque el que ha de fer és demostrar
que ho és, senzillament. Una vegada que ho demostra li poden fer un paper. l'única cosa que passa és que potser pot
anar a un museu sense neeessitat d'aquest paper i digui: miri, jo som d'origen balear, ho demostra i pot passar a
aquest museu o a la biblioteca o a tot el que li permet l'artiele 7 de la LIei, que és l'únic que fa referencia als ciutadans individuals.
Per consegüent, aquest canlcter restrictiu amb aquestacontradicció que presenta el Sr. Pons, jo entenc que hi pot
haver algunes dificultats en un moment determinat, pero
que no neeessariament és un obstacle insalvable. Per tant,
els arguments del Sr. Pons em sembla que no són del tot
consistents, sinó que jo pens que els avantatges de reconeixer els individus com a balears són molt superiors als petits
problemes que es puguin crear en casos determinats.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Serra té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gn\cies. Nosaltres entenem que dins l'argumentació
del Sr. Damia Pons hi ha dues parts molt diferenciades.
Una part que és el bessó del tema, profunda, que és si es
tracta de legislar el tema de les comunitats o el tema d'individus i comunitats. Aquí som davant una qüestió de Cfiteri
absolutament polític d'interpretació de l'Estatut i del marc
legal a I'Estat espanyol, ¡ nosaltres optam per la fórmula
que ve marcada pel dictamen de ponencia i comissió i és:
l'individu per una banda i les comunitats per una altra, és a
dir, les dues coses sense cap {ipus de dubtes. És a dir, som
davant un criteri d'interpretació de la legalitat vigent i, en
conseqüencia, d'agafar un via o agafar l'altra i nosaltres creim que aquesta via és encertada.
LIavors ve el tema de l'acte administratiu, de com
aquest individu queda, en cena mesura, legitimat, queda en
certa mesura reconegut. Bé, en aquest sentit pot ser que la
Llei tengui alguna llacuna respecte d'aixo, és probable; re-
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passant-la, en cena mesura observam la Ilacuna pero, en
tat cas, i ha dei a el Sr. Pascual, en tot cas no veim massa
problema en tant en quant tota LIei té un reglament d'aplicació i es pot solventar amb molta facilitat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Més intervencions en tom a favor o
en contra? Dins el toro de replica, ido, té la paraula el Sr.
Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Podem interpretar
les coses que ens pareixin oportunes, pero convé recordar
que l'article 8 de l'Estatut parla de les comunitats balears
establertes fora del territori de la Comunitat Autonoma
podnln sol·licitar com a tals el reconeixement de la seva
personalitat d'origen i si els meus coneixements del catala,
mitjancers, no em fallen, de moment no conee cap comunitat formada per un sol individu, a no ser aquella comunitat
que formava el Sr. Ricci que parlava amb un plural majestMic quan es referia a ell mateix com a nosaltres, els del
nostre grupo 1 aquesta broma té una aplicació aquí, perque
aquí estam fent una Ilei, no estam intentant magnificar un
grup unipersonal.
Som més generosos si reconeixem la personalitat de
les comunitats més els individus? o estam actuant ja fora
del marc estatutari? Jo entenc que d'una manera poc seriosa estam actuant fora del marc estatutario Per que? per que
parla de comunitats l'Estatut i no parla de comunítats i individus? Perqué comunitat implica agrupar-se entorn de la
idea d'origen, implica un reconeixement, cosa molt important; jo els vull fer veure que l'artide 5 d'aquesta Llei és realment divertit, perque mentres l'indiVidu no s'atreveix a
plantejar un reconeixement mitjan~nt un acte administratiu, a les comunitats diu: les comunitats aconseguiran el reconeixement del seu origen balear per resolució de la ConseHeria adjunta a la Presidencia. É.s a dir, que un individu
pot anar pel món de balear, sense saber-ho, i encara que ha
sapiga pareix que hi ha interpretacions diferents: que feim?
el reconeixem? li donam carnet? qui li dóna? Etc. Quin
dret dóna aquest carnet? Mentres que el reconeixement de
les comunitats esta perfectament regulat dins la LIei. Aixü
vol dir que l'individu és un element estrany a aquesta LIei,
és un element jurídicament incOmode, que no se'l sap situar, que per una part se li vol posar pero per l'altra no se
sap a on. 1 jo voldria fer una pregunta molt simple: quants
de milions d'individus formen, d'acord amb I'anide primer,
els oriünds d'aquesta comunitat i els seus descendents?
Mirl, Sr. Serra, voste és un historiador i coneix bé, precisament, l'emigració a America. Fa dos dies vaig trobar un
tal Sr. Bartolomé Ponce l'any 1650 en la ciutat de Mexic
que era un sabater i Bartolomé Ponce era en Bartomeu
Pons de Mallorca que havia emigrat alla. Si aquest senyor
es va relacionar amb una oriünda o amb una espanyola i va
tenir descendencia, s'imagina quants de Ponees de Mexic,
des de I'any 1650 fins a i'any 1992, podrien demanar el reconeixement de la personalitat balear i accedir als nos tres
arxius, biblioteques i &ctivitats esportíves? CIar, ~ ~ue hem
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de saber de qu~ parlam. Aquí estam parlant d'una llei. Aixó
com a acudit de setmanari humorístic podria passar, pero
és que aquí estam a punt de votar aquest disbarat. No
comptin amb el nostre vot perqu~ nosaltres creim que les
Lleis d'aquest Parlament, a pesar d'aquestes proposicions,
són una cosa serios a i que de cap manera el text de la L1ei
pot tenir la forma que té perqu~ és jurídicament inviable i,
sobretot, bastant pintoresco Moltes grAcies.

nidades sin reconocimiento de origen a individuos. Y hay
otro, que es el que nosotros defendemos, que lo ha citado,
que tiene un precedente en Castilla-León y que a nosotros
nos parece que es más acorde con 10 que pensamos . Por
tanto, está todo discutido a este particular y evidentemente,
si la postura de nuestro grupo ya fue en contra de las anteriores enmiendas en éstas también será así. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Contrareplica? En aquest estat del
debat vull fer l'observació que per acord deIs membres de
la Mesa es procedinl a les votacions de les esmenes i deIs
articles al final de cada titol. En conseqüencia, passam ido
a l'article segon. No es manten en esmenes.
En l'article tercer hi ha les esmenes 922 del Grup Parlamentari PSM I EMM i 892 del Grup Parlamentari SOCIALISTA El debat serA conjunt i per defensar l'esmena
922 del PSM I EMM a l'article tercer té la paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.

GrAcies, Sr. Jaén. Torn de r~plica? No hi ha intervencions. Passam ido a l'esmena 893 del Grup Parlamentari
SOCIALISTA a l'article 4. Té la paraula, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. Pons i Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, una altra vegada és la reiteració, perque
cada vegada que surt el tema de comunitats, mentre es
planteja comunitats i individus ja és dóna per defensat amb
la defensa que hem fet relativa a l'article primer.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
És molt senzill; aquí parla de col· laborar i participar
en la vida social i cultural del poble balear i nosaltres demanam la substitució pels pobles de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Per l'esmena 892 del Grup SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr. Pons i Pons.

GrAcies, Sr. Pons. Passam, si no hi ha més intervencions en relació a aquesta esmena, a l'esmena 894 a l'article
5 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Té la paraula el
Diputat Sr. Pons. També la dóna per defensada?
A continuació figura en el dictamen un article amb la
numeració provisional S-bis, en el qual no es mantenen esmenes. Se sotmetrA també a votació aquest article 5e.-bis i
fent la numeració llavors correlativament a partir d'aquest
una vegada aprovada la Llei.

EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, com que eIs arguments es refereixen
exactament a la presencia de comunitats i individus i ja eIs
he plantejat en el debat de l'article primer don per defensada, en termes semblants, la nostra esmena referida a l'artiele tercer.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Intervencions a favor o en contra?
Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

Conclosos ido els debats del titol primer, procedirem a
la votació deis articles que formen part d'aques! titol i de
les esmenes corresponents.
Votarem en primer lloc l'esmena 918 del Grup Parlamentari PSM 1 EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets?

Gracias, Sr. Presidente. Respecto a la primera enmienda, la 922, también dijimos nosotros en la poneltCia Y en la

comisión lo reiteramos, pues el criterio que yo he expuesto
en la primera intervención. Realmente no hay una oposición frontal al contenido de la enmienda, pero sí que nosotros preferíamos hablar también del sentimiento de pueblo
balear.
Respecto a la enmienda 893, bueno, pues yo lo he dicho al portavoz del Grupo SOCIALISTA; hay dos modelos,
seguramente, los hay, haciendo la comparación de las distintas leyes que se han promulgado en las comunidades autónomas y uno de ellos hace referencia a reconocer comu-

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
4 vots a favor, 51 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 918.
Passam a la votació de l'esmena 888 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
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Abstencions?

Vots en contra?

20 vots a favor i 38 en contra. Queda rebutjada I'esmena 888.
Passarem a la votació de l'article primer.

Abstencions?
20 vots a favor, 38 en contra. Queda rebutjada l'esmena 893.

Vots a favor?

Votació de l'artiele 4.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

38 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovat el text de
I'article primer.

Article segon on no es mantenen esmenes.
Vots a favor?

Abstencions?
38 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovat el text de
l'article 4.
Esmena 894 del Grup Parlamentari SOCIALISTA a
I'artiele 5.

Queda aprovat per unanimitat.
Vots a favor?
Article tercer.
PSMIEMM.

Comen~rem

per I'esmena 922 del Grup

Vots a favor?
Vots en contra? -

Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 38 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada l'esmena.

Abstencions?
VotaCÍó de l'article cinqu~.
7 vots a favor, 51 en contra. Queda rebutjada I'esmena

922.

Vots a favor?

Esmena 892. Votació de l'esmena 892 del Grup Parlamentari SOCIALISTA

Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 38 en contra. Queda rebutjada l'esmena.

Queda aprovat l'artiele
en contra.

cinqu~

per 38 vots a favor, 20

Passarem a la votació de l'artiele provisional 5-bis, el
qual no té esmenes. I faig l'observació que es corregirllllavors en posterioritat, correlativament, tota la numeració
deIs artieles.

Passarem a la votació de l'artiele 3.

Artiele S-bis.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

31 vots a favor, 20 en contra, 7 abstencions. Queda
aprovat l'article tercer.

38 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovat l'artiele S-bis.

Esmena 893 del Grup Parlamentari SOCIALISTA a
l'artiele 4.

Passam al titol segon del dictamen. L'artiele 6 no té
cap esmena. Passarem a l'artiele 7 en el qual es manté l'esmena número 896 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
La dóna per defensada.

Vots a favor?
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Els article 8, 9 i 10 no tenen esmenes. En I'article 11 es
manté l'esmena 929 del Grup Parlamentari PSM 1 EEM.
Té la paraula, per fer-ne la defensa, el Diputat Sr. Serra i
Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
GrAcies. L'article 11 nosaltres pensam que ens queda
molt esquifit d'acord amb els objectius que presenta aquesta LIei. L'article 11 queda de la següent manera: en el marc
de les compet~ncíes de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears, el Govern promourA també en les comunitats balears cursos o cicles monogrAfies, aOO com programes d'investigació sobre la historia, les tradicions, la cultura, la llengua
o d'altres temes d'interés per a la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears.
Bé, és un article molt gen~ric; estA bé, correcte, el vArem debatre Ampliament, vArem arribar a una certa síntesi,
pero nosaltres aquí si que no ens podem resistir a seguir
mantenint la nostra esmena, que afegia en aquest parAgraf
primer dos parAgrafs més que dirien: Es promouran mecanismes per formar els membres de les comunitats de mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers sobre les
característiques de les Illes Balears amb la finalitat de difondre els coneixements adquirits en el seu lloc de resid~n
cía habitual. 1 un altre parAgraf que demanaríem que s'aprovAs el seu afegitó: AOO mateix es promouran intercanvis
entre la Universitat de les Illes Balears i les universitats
dels 1I0es on estiguiñ ubicades les comunitats de malloquins, menorquins, eivissenes i formenterers.
En definitiva, volem ampliar una mica el marge d'actuació. Volem ampliar una mica aquesta doble vessant. Nosaltres, pels coneixements que tenim de gent de Balears
que viu fora de les lies, ens hem adonat que, si bé hi ha
una gran estima cap a aquesta terra, en general, fins i tot a
vegades exagerada i molt emotiva, per altra banda, pero hi
sol haver, sobretot per part dels seus filIs i deis seus néts, hi
sol haver un desconeixement bastant gros de les transformacions socials, economiques, polítiques i culturaIs de les
Illes Balears. Aleshores entenem que una tasca que s'hauría de fer és una tasca de difondre en els 1I0es on viuen
aquests mallorquins, menorquins, eivissenes i formenterers
o els seus descendent, difondre en el seu lloc a on viuen i a
on treballen uns coneixements adquirits sobre les Illes Balears, és a dir, una tasca que podríem dir sociocultural; una
tasca, en definitiva, de formació i que permetria que aquesta gent coneixés la realitat de Balears i la difongués en el
Iloc aUA a on viu, en elUoc aIlA a on treballa, allA a on habita, en definitiva. Aixb és la jUitificació del primCi afegitó,
que amb el text que ens ve aprovat aquí en el Plenari no
queda inclós aquest mecanisme de divulgació, aquest mecanisme de formació i de divulgació a canvi de la formació
adquirida.
1 després, molt d'acord amb la realitat cultural actual a
tot el món, no hem d'oblidar que, a part de les actuacions
de les administracions públiques governamentals, sigui del
Govern de la Comunitat Autbnoma o del Govern de l'Estat o d'altres Administracions, no hem d'oblidar que les
universitats salen jugar un paper important i en aquest sen-

tit la Universitat de Balears té avui en dia convenis de eollaboració amb universitats de molts de palsos d'America i
també amb universitats d'altres territoris, d'altres 1I0es de
l'Estat espanyol i del conjunt d'Europa. Aleshores, a partir
d'aquests acords de coHabaració d'aquests convenis i a partir de la realitat que avu! en dla hi ha malta gent que esta
en contacte amb les universitats a que hi estudia ¡que hi fa
feina, certament pensam que promoure intercanvis entre la
nostra Universitat i les universitats on hi ha les comunitats
de gent de les Illes Balears o els seus descendents, és un objectiu que també estaria bé emmarcar-Io dins aquest article
11. GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Hi ha intervencions a favor o en
contra? Sr. Pons té la paraula.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, com veu el Sr.
Serra, el reconeixement de l'individualitat es fa un poe dificil perque a I'hora d'estr~nyer sempre hem de parlar de comunitats i els individus, els deixen al marge? Bé, anant al
tema que planteja l'esmena nosaltres creim que en I'article
11 hi va haver unes transaccions que varen millorar el redactat original -es va incorporar, per exemple, l'element
Ungüístic que cree que no hi era- i que l'aprovació d'aquesta esmena realment no milloraria l'article; per comen~r
estam en desacord de fragmentar el que diu l'Estatut de comunitats balears en una formulació de comunitats de mallorquins, menorquins, eivissenc i formenterers.
1 en segon lloc, referent al segon apartat de I'esmena,
slguem seriosos. El fet que dins un país determinat, en un
lloc determinat, ciutat o zona rural, hi hagi una comunitat
que hagi aconseguit el reconeixement com a tal de descendent o originAria de les Illes Balears, no implica, en absolut, que la universitat que estigui actuant aIlA tengui en
compte per res aquesta comunitat ni hi tengui cap vinculació, primera cosa. 1 en segona, que els intercanvis entre la
Universitat de les Illes Balears j les universitats deis paIsas
que han tengut ernigració, aixb és el que jo entenc que hi
ha, i que no són necessAriament paisos que tenguín comunitats reconegudes, imaginem-nos el cas, per exemple, que
en un país d'America lIatina -voste els coneix millor que jo:
Argentina, Puerto Rico, etc.- que en un momenl delerminat no hi hagués la consciencia d'haver lengul un origen
balear mentres que la Universitat d'aquí, que té els seus
historiadors, vost~ mateix ha és, sap perfeetament que en
aquest país hi ha una pan de població relativament important que descendeix de gent de les llles Balears pero que no
ha donat lloc a cap reconeixement d'una comunitat d'acord
amb aquesta LIei, la Universitat d'aquí, per coneixer a fans
la histOria de l'emigració impulsarA un conveni, un acord,
amb la universitat d'aquests país sense necessitat que hi hagi comunitats per enmig. Aixb és el tema. La Universitat té
prou autonomia per saber amb qui vol Cer eIs convenis i impulsar-los.
Realment hem de recon~ixer que aquesta materia no
requereix un!l contemplació en aquesta LIei i no requereix
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la presencia, per tant, de disposicions especials en aquesta
materia. Creim que la redacció de ¡'artide 11 és afortunada,
és fruit d'una transacció i que l'addició no milloraria precisament el seu contingut. Moltes gr~cies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Sr. Jaén té la paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Intervengo, obviamente, para
expresar la postura del grupo. Ya adelanto que será negativa a la enmienda, pero también para manifes tar mi opinión
por la coincidencia con los dos portavoces en aspectos importantes de su discurso. Respecto al Sr. SebastiA Serra, sf,
el artículo es muy generalista, pero justamente esa es su
gran virtualidad. ¿Qué pasa con la enmienda de su grupo?
Pues que hace todo lo contrario, que la quiere hacer operativa y entonces nos encontramos con aspectos de inclusión
de la Universidad y ¿por qué sólo los intercambios tienen
que cefiirse al ámbito universitario? Pueden hacerse otros
muchos intercambios. Entonces yo creo que en el escrito
del Gobierno puede existir esta cuestión pero también
otras muchas que el artlculo recoge. Y también para expresar esta opinión compartida con el Sr. DamiA FerrA Pons
en el sentido de que su enmienda es innecesaria y que el articulo 11 es fruto de una transacción, que tengo que recordar, de tres artículos presentados por la oposición que nosotros entendíamos que mejoraba el 'texto y por ésto la propusimos. Muchas gracia.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
GrAcies, Sr. Jaén. Torn de

r~plica?

Sr. Serra, estA en

l'ús de la paraula.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
No em vull allargar, perO sí que voldria matisar i especificar una miqueta les dues intervencions que hi ha hagut.
Bé, mirin vost~, el tema de la nostra esmena té dues par15,
mUlar dit, en té tres. La primera és l'acceptació, com és natural, del text que ve consensuat i que és prou ampli i que,
de fet, es va incloure tot el que to15 els grups defensAvem,
vull dir, aixO és evident, perqu~ hi havia des d'aspectes lingüístics a tradicions, histOria, amb alguns deba15 que hi va
haver. Bé, aquest apartat ens pareix correcte i per tant la
veritat és que creim que estll bé.
PerO ara anam, vull reiterar un poc la nostra esmena
quina ésoLa nostra esmena és d'afegitó, no de substitució,
sinó d'afegitó, d'addició, i té dues par15 absolutament diferenciades: una té un objectiu cIar que així com ve l'artide
11 aquest objectiu hi pot ser o pot no ser-hi, i és que existeixen unes persones que seria bo que s'ajudlls a la seva formació per tal que allA on fas el seu 110c de trebaIl j d'habitatge, viure allA, en definitiva, en aques15 !loes poguessin
fer una feina de monitors, professorat, de difusió en l'Ambit
econOmic, cultural, etc., de la reaUtat de les Balears, de les
caracterfstiques de Balears, és a dir, que no es tractaria només, així com ens ve l'article 11, no es tractaria només de
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cicles monogrMies, de cursos, de programes d'investigació,
sinó que es tractaria de formar persones d'alla. Per tant ens
pareix que aquest objectiu que nos al tres emmarcam, si bé
no es nega amb la redacció que ve, tampoc no s'explicita i
per tant no es té una prioritat respecte d'aixO. Nosaltres,
po15er deformats per una certa investigació i per un cert
coneixement sobretot deIs filIs deis emigran15 i deis seus
né15, certament aquesta és una de les coses que veim absolutament convenient i necessaria. PerO de totes maneres, el
text que ens ve no ho nega, perO si que hem de dir que per
aixO a nosaltres ens agradaria que quedas especificat.
1 llavors ve el tema universitari. Mirin, les universitats
tenen uns mecanismes de funcionament evidentment amb
unes autonomies segons els esta15, segons les lleis de cada
estat, aixO és evident; per tant fan el que troben, investiguen el que troben, etc.; perO nosaltres volem fer émfasi i,
per exemple, amb la recenHssima visita que hi va haver a
Balears de la delega ció de Puerto Rico, la recentlssima visita a aquest Parlament i al Govern de la Comunitat, supos
que es va poder observar que hi havia un mallorqul present
que és catedrlltic de la Universitat de Rio Piedras a San
Juan de Puerto Rico, mallorqul de naixement i que viu en
aque15 moments a11a. Aix1 com aquest n'hi ha d'altres, de
mallorquins, menorquins, eivissencs o formenterers o els
seus descenden15. Jo ara record a Buenos Aires un formenterer professor d'economia en aquella Universitat, per
exemple.
A1eshores del que es tractaria és de promoure in tercanvis quan tenim una base sOlida, no quan hi ha uns mecanismes que no sabem quins són, aixO estA clar, Ii don la raó,
Sr. Pons, sinó que es tracta d'aquelIs lloes a on hi ha una
gent d'aquestes illes o eIs seus descenden15 més evidents en
relació amb Balears, que aixO pogués ajuda~ per canalitzar
uns recursos i per canalitzar una relació sOlida i seriosa, no
es refereix, evidentment, amb universita15 com per exemple
la de Balears que té convenis amb algunes universita15 de
l'Argentina, per exemple, que no hi ha la més mínima relació amb Balears, aixO és evident, perO sí amb La Plata que
per exemple s1 que n'hi ha; o aquest cas que jo li die de Rio
Piedras, que és la universitat póblica de Puerto Rico o com
li podria dir algunes altres que en aques15 momen15 pentura ja són morts alguns deIs que eren professors a ColOmbia,
per exemple, de I'exili, etc...
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que vagi acabant Sr. Serra.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Pero bé, aquesta era la intenció, no era un marc genetic urbi et orbe, que dirlem, sinó un marc molt més referenciat i precisament per concretar un poc aques15 projectes
d'investigació perque no quedassin totalment difusos.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Hi ha intervencions en tom de conNo.

trar~plica?
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Passarem a la votació, ido, deis articles i esmenes corresponents al titol segon del dictamen.

Vots en contra?
Abstencions?

Article sise. No hi ha esmenes. Procedim directament
a la votació.
Prec als uxiers que tenguin present que en el moment
de les votacions no pot entrar ni sortir ningú de l'hemicicle.

53 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovat el text de l'article 11.

L'articJe 12 no té esmenes. Procedirem a la votació.

Votaeió del text de l'artiele 6.

Vots a favor?

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

Queda aprovat per unanimitat.
Esmena 896 del Grup Patlamentari SOCIALISTA a
l'article 7.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
19 vots a favor, 38 en contra. Queda rebutjada l'esmena.
Votació de l'article 7.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Passam a continuació al debat deis articJes i esmenes
corresponents al titol tercer. L'article 13 no té esmenes.
Passam a l'article 14 on es mantenen les esmenes 944 del
Grup Parlamentari MIXT i 898 del Grup Parlamentari SOCIALISTA El debat es farA conjunt. Pel Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Sres. Diputats. La veritat és que
és una UAstima que aquesta Llei que va amb un grau de
consens molt elevat, no poguéssim arribar a un consens en
I'article 14 respecte de la constitució del conseU de les comunitats balears. 1 nosaltres hem mantingut aquesta esmena que és la 944 on el que proposam és la inclusió deIs representants de les Illes Balears, de la Universitat de les
Illes Balears, dins el consell, cosa que també hi havia una
esmena del Grup Parlamentari PSM 1 EEM que veig que
no ha mantingut, no sabem per que, i també l'esmena corresponent, que després defensaran, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, també hi ha un representant de la Universitat de les Illes Balears dins el consell.

No n'hi ha.
38 vots a favor, 19 en contra, cap absteneió. Queda
aprovat el text de l'article 7.
En els articles 8, 9 i 10 no hi ha esmenes. Farem la votació conjunta si no hi ha inconvenient.
Vots a favor?
Queden aprovats els articles 8, 9 i 10 per unanimitat.
Esmena 929 del Grup PSM I EEM a l'artic1e 11.
Vots a favor?

El Sr. Jaén Palacios en comissió va tenir una actuació
jo diria que sorprenent perque va dir que en principi semblava que estava d'acord, semblava logic que hi hagués un
representant de la Universitat de les Illes Balears dins
aquest consell, pero que si volíem que consensuAssim i que
llevAssim tates les nos tres esmenes. Bé, aixo és una cosa
que, francament, no es pot acceptar. Jo el que proposaria,
ja que va dir aquestes paraules el Sr. Jaén Palacios, és que
si aixo ha de servir perque hi hagi un representant, com
que en I'altre, nosaltres proposam a més que hi hagi un representant de cada grup parlamentari i ara explicaré per
que i ens agradari que aixf fas, pero si aixo és l'obstacle
perque no hi hagi un representant de la Universitat de les
Illes Balears ...

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Absteneions?

Sr. Pascual, li pree que es cenyeixi a la qüestió.

4 vots a favor, 50 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 929.
Votarem a continuació el text de l'article 11.
Vots a favor?

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, estic proposant una transacció de l'esmena. Jo no sé si és la qüestió o no.
EL SR. PRESIDENT:

J

1
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Entenc que no fa la defensa de I'esmena que voste esta
defensant en aquest moment. Els termes de la seva intervenció no són els de la defensa de l'esmena.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Bé, Sr. President; puc fer una transacció, Sr. President?
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proposada pel Sr. Pascual? Si, Sr. Jaén.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Sr. Presidente. Nuestro grupo no tiene ningún inconveniente, como suele ser habitual, en que se tramite. No
nos oponemos a la tramitación pero ya saben cual es el resultado.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Ho proposi, faci una pro posta concreta, en tot cas, i si
tots els portaveus dels grups estan d'acord en el fet que es
dugui endavant, ido ...
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
La segona part, Sr. President, és que nosaltres proposam que hi hagi un representant de cada un dels grups parlamentaris. Per que? perque aquest consell esta integrat no
només per membres dels Govem, millor dit, aquf per membres del Govem i per un representant de cadascuna de les
comunitats inscrites, o sigui, si a Argentina n'hi ha ics, 40,
ido 40, i si n'hi ha una altra a Xile o a Uruguai, etc., també;
aleshores jo entene que seria molt millor que en aquest
consell aquests representants d'aquestes comunitats tenguessin com a interlocutor tota la societat balear, tots els
representants de la societat balear i hi ha precedents, o sigui, no és l'única Llei qu~ si s'aprovas duria una representació deIs grups parlamentaris dins el consell de les comunitats assentades fora del territori 4e les Illes Balears, n'hi
ha d'altres. A posta jo consider que és bo, que seria bo que
aixo s'incloís.

Ara bé, com he di!, com que cree que hi ha un assentiment de tots els grups, si no vaig malament amb el que va
dir el Sr. Jaén Palacios, jo estic disposat a transaccionar i
no parlar deis grups parlamentaris perque 11i entri un re-"
presentant de la Universitat de les Illes Balears i a posta jo
propos una transacció que seria afegir un apartat que seria
el n~mero E, que dins l'apartat 1 seria un paragraf E o F,
que digués un representant de la Universitat de les Illes Balears. 1 jo faig aquesta proposta de transacció i deman als
grups parlamentaris si l'acceptarien.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. PascuaL Estan d'acord, en primer lloc, tots
els portaveus que es tramiti aquesta transacció? amb la
qual cosa quedaria eliminada, és a du, voste retira l'esmena
944 i queda substituIda per una transacció que seria afegir
a l'article 14 el punt E, que diria un representanl de la Universitat de les Illes Balears. Si, Sr. Serra?
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Nosaltres estanem d'acord en la transacció pero que
s'hi afegís també un representant del Parlamento
EL SR. PRESIOENT:
Estan d'acord els portaveus, tots, en el fet que s'afegeixi, és a dir, que es tomi transaccionar la transacció inicial

Jo estic demanant, en qualsevol cas, si hi ha acord en
la tramitació, independentment del que es voti, pero si hi
ha qualque portaveu de grup que no estigui d'acord que
s'admeti a tramit, ja no s'admet ni tan soIs a tramit.
Queda retirada l'esmena 944, ido, del Grup Parlamentari MIXT i substituIda per aquesta transacció proposta, a
on el Sr. Pascual reeullla proposta d'afegit que li fa el Sr.
Serra.
Passam a la defensa de l'esmena 898, que és dins el
mateix debat, del Grup Parlamentari SOCIALISTA Té la
paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. Bé, cree que tots els
que hem participat en la tramitació d'aquesta Llei som
conscients que si les comunitats de les llIes Balears fossin
un fet viu, aquest articIe i les esmenes que intenten modificar-lo tendrien un pes poHtic i un pes social i cultural que
realment no acaben de tenir i cree que afortunadament,
perqu~ avui les mes Balears són una societat d'immigració
i una societat aUa. on l'emigració és realment molt escassa i
practicament inexistent. Vol dir aixo que el Grup Parlamentari SOCIALISTA planteja una ubicació diferent del
consell de les comunitats balears en relació al Govem de
les mes Balears. Per qu~ plantejam que la vicepresidencia,
que és la presidencia real i operativa, estigui dins l'area de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports? Perque entenem que afortunadament l'emigració és un fet residual i
té més un interés historie, un interés moltes vegades gairebé de curiositat, de retrobar uns orlgens, etc., que no una
dimensió com pugui tenir en el cas de Galicia, alla. on l'emigració és un element d'un gran pes sociologic i polltic.
Per tant, les previsions que plantejam de cara a ampliar aquest consell de les comunitats balears tenen una
significació pero no tenen realment un pes fonamental perque les organitzacions sindicals i empresarials tendrien un
sentil sobretot si aixo fas un consell de comunitats balears
amb una gran problematica d'emigració, pero si que tenen
un cert sentit en relació a alló que s'esta plantejant, que
quan la terra d'origen ha experimentat un creixement economic ens trobam que quan entram en contacte amb comunitats articulades o no d'una forma legal, pero en tot cas
grups de descendents de gent de les Illes Balears, sobretot
d'America llatina, volen obtenir d'aquesta terra d'origen
unes determinades contraprestacions i, en alguns casos, fins
i tot es plantegen el retom, i aquí si que els representants
de les organitzacions sindicals i empresarials hi tendrien

1598

DIARI DE SESSIONS( Núm. 38/ 15 de juliol del 1992

una tasca important afer.
Creím que el Parlament de les lIles Balears hi ha de
ser; nosaltres creim que no és exactament a través d'un representant de cada un deIs grups parlamentaris, perque aixo pot donar una dimensió molt grossa i és evident que no
to18 els representan18 deIs grups parlamentaris tenen la mateixa incidencia sociologica -hi ha grups que tenen una majoria absoluta i grups que són molt minoritaris- pero creim
que el Parlament, a través de dos representan18, hi hauria
de ser.
1 un representant de les Illes Balears que, de la mateixa
manera que no hem vist dar, i per aixo hem votat en contra, l'esmena a l'artide 11 que ha plantejat el PSM 1 EEM,
creim que aquí sí que hi té una funció, dins un organ de tipus deliberant, consultiu i fíns i tot amb funcions executives com és el consell de les comunitats balears, sí que hi
pot ser important la veu de la Universitat i ja sé que el Sr.
Jaén ara m'estA mirant perque diu que hi falta, i efectivament voste sap que hi ha un error, un lapsus gala minor perque ja no escrivim amb ploma sinó que escrívim
amb ordinador, í en tot cas serA un lapsus d'ordinador, que
el que hí falta a la nostra esmena, es pot subsanar si es vol
subsanar, és el representant per cada una de les comunitats
inscrites a l'empara d'aquesta Llei elegits per aquestes pero, Sr. Jaén, encara que voste em faci uns determinats gestes de desaprovació, en tot cas una mica camica, recordi
que el seu vot en contra del seu grup no va derivar d'aquesta abs~ncia. Va derivar perque vostes estan en contra de la
presencia de la Universitat i del Parlament de les Illes Balears en aquest consell. Moltes grAcies.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Intervencions a favor o en contra?
El Sr. Pascual té la paraula.

Bé, estam davant una proposta amb llums i ombres,
naturalment. Ombres, comen<¡arem amb les ombres o no,
peIs llums, comen<¡arem primer peIs aspectes positius. EIs
aspectes positius és que se'ns inclou la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, és un tema important i serios perque
malta d'aquesta gent estA afectada pel tema de pensions, és
indubtable; per tant és un bon encert aquest afegitó. Després entenem que la representació del Parlament, bé, pot
ser un o dos; bé, és un encert també haver-li posat; la Universitat pensam que també és un bon encert. Les organitzacions sindicaIs i empresarials hi poden ser o no, és a dir, dep~n de la magnitud de l'organisme pero si ha de tenir una
magnitud important, evidentment s6n interlocutors socials
i per tant també és positiu.
Aspectes negatius nosaltres en veim dos: un és aquest
error que es pot subsanar i que en cas que es votAs s'hauria
de subsanar a la votació, que és un representant de cada
una de les comunitats inscrites a aquesta Llei de Consell de
comunitats balears i després un altre aspecte que nosaltres
també consideram negatiu. És que la vicepresidencia es vu!gui que sigui de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i direm per que: nosaltres creim que és important
que la Conselleria de Cultura hi tengui un representant i
aixo ha reconeix el text que ve, per tant no hi ha cap dificultat i cap problema amb la presencia, propostes, etc., en
tot l'ambit cultural que, indubtablement, fara la ConseIleria
de Cultura. Pero d'acord amb l'organigrama del Govern de
Balears les relacions institucionals estan emmarcades dins
la Conselleria adjunta a la Presidencia i, en conseqüencia,
nosaltres aixo també ha respectam; és un organigrama que,
en fí, es podria discutir i debatre pero és una de les funcions del Govem fer el seu propi organigrama de funcionament; aleshores no acabam d'entendre per que la vicepresidencia, que moltes vegades, indubtablement, per mecanisme d'aquests consells sera de Presidencia, no entenem perque no ha de ser el Conseller titular adjunt a la Presidencia
sigui el que sigui.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa18. Ja he dit abans que
acceptava l'afegitó del Sr. Serra que hi hagi un representant
del Parlament de les Illes Balears; no és que m'agradi, perque jo consider que seria bo que hi fas tata la societat balear representada i no només una pan i si hi ha un representant del Parlament representa tata la societat pero no representa el pluralisme que hi ha dins el Parlamento Ara el
Sr. Pons diu que hi ha grups parlamentaris de primera categoria i de segona, en funció deIs números, i a posta n'hi ha
d'haver dos. Aixo, evidentment, ens sembla inacceptable,
senzillament, i per tant votarem en contra; igualment pensam de la seva esmena que hi hagi representants de les organitzacions empresariaIs i organitzacions si~icaIs, crec
que en aquest forum que és el consell de les comunitats balears, com representen aspectes sectoriaIs de la vida economica jo crec que no és adient que hi estiguin representa18.

Per tant, en aquest sentit, estam davant una esmena
que nosaltres ens agradaria molt que fas possible que fas
transaccionada amb el text que ve de comissió perque, sense cap tipus de dubte, juntant els dos aspectes, sortiria un
organisme creim nosaltres que gairebé immillorable. Si no
es junta serA una llastima. Ara, evidentment hi ha una cosa
clara a l'hora de les votacions i és que al Sr. Pons li esmenaríem l'aspecte deIs representants de les comunitats inscrites; ell ja ha sap, aixo; va ser un error suposam que mecanogrAfíe, un error igual de tecnic que la nostra es mena
no presentada, Sr. Pascual, que m'havia fer referencia, que
certament no hi és; que hem de fer? si no s'ha escrit, no
s'ha escrit, pero que de fet la nostra esmena és el text transaccional que ha proposat el Sr. Pascual amb la nostra addició. 1 després també li demaríem al Sr. Pons, indubtablement, la Conselleria adjunta a la Presidencia, que creim
que tal com esta organitzat el Govem ha de tenir un lloc
important en aquest consell.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pascual. El Sr. Serra té la paraula.
Té la paraula el Sr. Jaén Palacios.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
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EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, siempre que estamos hablando de órganos y de su composición
siempre tenemos la misma discusión, y es que la realidad es
que es muy dificil ponerse de acuerdo cuando hay posturas
distintas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en que esa
composición fuera consensuada y al Sr. Pascual no le debe
sorprender lo que yo dije, porque no es ninguna sorpresa.
Yo dije más: que ustedes serían los responsables de que la
Universidad de las Islas Baleares no estuviese presente en
este consejo. Eso lo dije yo, y si no se acuerda pues se lo repito ahora para que se acuerde.
¿Qué proponían ustedes? Varias cosas, desde una enmienda de mínimos que era en este caso la del PSM, que
solamente iba un representante del Parlamento, a una enmienda de máximos que es la presentada por el Grupo SOCIALISTA Me he tornado la molestia de hacer una comparación con otras leyes de otras comunidades; bueno, hay
para todos los gustos: el Parlamento, de ocho leyes, solamente está representado en la mitad; empresarios y sindicatos aparecen por unas sí, poco o bastante, poco frecuente, y
por otras no; y la Universidad pues aparece en unas sí y en
otras no. Nosotros hicimos esa propuesta de consenso que
ustedes no quisieron aceptar y ahora aquí nos plantean una
tesitura diciendo que ha de ser el Parlamento presente y
también la Universidad.
Acepten la transacción que propusimos, acepten esa
transacción que nos parece que es correcta, y olvídense d@
lo demás.
Se han hecho, al hilo de la intervención, otras cuestiones que han salido en el debate y que yo aprovecharé para
no intervenir más, porque el tiempo apremia y el avión no
espera, y diré que al Sr. DamiA FerrA PonS le miraba con
simpatía que sabe que le profeso y que supongo que debe
ser reciproca, no en tono de humor ni mucho menos sino
en tono de simpatía por la intervención que hacía y en
otras cuestiones relativas a adscripción de este consejo,
pues normalmente ésto es en Presidencia, normalmente;
hay un caso que es en Cultura, pero en Cantabria, en Asturias, está adscrito a Presidencia, pero es que además el Presidente de la comunidad tiene la facultat de distribuir las
competencias de sus consellerias y ha acordado que esta
competencia esté en la Conselleria adjunta a Presidencia.
Bueno, ésto es un criterio que siempre estamos igual. Puede ser muy discutible pero, en fin, el Presidente así lo ha
querido.
Por tanto yo creo que nuestra oferta está clara y es
sencilla, la he reiterado y ese es el consenso que proponemos nosotros. Entendemos que es posible y de ustedes depende. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Abans de concedir la paraula vull fer constar que la
Mesa no admetri\ cap propoSta de transacció que no vengui
escrita i es presenti aquí a la Mesa. Sr. Pons té la paraula
en torn de r~ptica.
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EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. portaveu del
Grup MIXT, jo no he dit en absolut, el Diari de Sessions
ha podra constatar, que hi hagi grups parlamentaris de primera i de segona categoria. Jo he dit i reiter que darrera un
grup parlamentari pot haver 31 diputats, 21, 5 o 2 i que,
per tant, el pes sociologic no és el mateix. La rellevi\ncia jurídica és la mateixa, el tractament dins aquest Parlament és
el mateix, pero no representen exactament un segment social de pes semblant.
Voste propasa que tots els grups parlamentaris hi siguin; és un criteri amplio Nosaltres, imagini's si ja varem intuir que hi hauria resistencies per posar-n'hi no només dos,
sinó perqué el Parlament de les Illes Balears hi sigui, perqu~ el curiós de l'article 14, Sr. Jaén, és que un consell de
comunitats balears que té com a centre d'activitats el Govern de les Illes Balears, Govern que deriva del Parlament
de les Illes Balears, dóna entrada a conselleries, dóna entrada als consells insulars, pero no dóna entrada al Parlament. Aixo és una cosa bastant divertida.
1 el tema de la Universitat; clar que la Universitat hi
ha de ser, si en algun lloc hi cap és aquí, pero el que no es
pot admetre, senyor portaveu del PP-UM, Sr. Jaén, és que
es carregui sobre les espatlles deIs que votaran, perque nosaltres votarem a favor de l'esmena del Grup MIXT i votarem, logicament, a favor de la nostra propia esmena, als
que votam o votarem a favor de la presencia de la Universitat, que se'ns carregui la responsabilitat del fet que la Universitat quedi fora d'aquest consell. Voste té la facultat de
votar a favor, de transaccionar perque hi sigui i si no ti posa
sed perque el seus vots van en contra de la Universitat de
les Illes Balears. Moltes gri\cies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Intervencions en contrareplica? Sr.
Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Había dicho que no intervendría e inclumplo lo que acababa de decir. Espero que solament sea la primera vez que incumplo lo que había dicho
antes. Sr. portavoz del Grupo SOCIALISTA, la oferta
nuestra está hecha y no ha variado un ápice desde hace dos
meses, la que hicimos en ponencia y la que reiteramos en
comisiÓn. Se transacciona una única cosa, la presencia de la
Universidad de las Islas Baleares en este consejo. Esta es la
propuesta que hemos hecho nosotros y que ustedes no la
aceptan porque quieren incrementar con otras presencias,
que también significan otras ausencias, porque resulta que
el Parlamento, le he dicho que no está presente en otras leyes y ésto me recuerda aquello del soldado que desfilaba
con todo el batallÓn y dice: mi capitán, todos llevan el paso
cambiado menos yo. Yo creo que hay que mirar de otra
manera porque no es así. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
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Gracies, Sr. Jaén. Passarem a la votació deIs articles i
esmenes corresponents al titol tercer. En l'article 13 no hi
ha cap esmena. Votarem l'article.
Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
A l'article 14 votarem en primer lloc l'esmena transaccional presentada pel Grup Parlamentari MIXT.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
26 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la transacció propasada pel Grup Parlamentari MIXT.
Votarem a continuació l'esmena 898 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Vots a favor?
Vots en contra?

Cam hauran pogut constatar les persones interessades
per les comunitats i individus descendents o originaris de
les Illes Balears sobretot en el continent d'America, hi ha
una documentació molt important, hi ha publicacions, hi
ha aOOus familiars, hi ha tota casta de documents gnlfics
que la Camunitat de les llles Balears creim que si no fa un
esfor't, primer de tot entrar en contacte, particularment
aquí si que la Universitat i altres entitats culturals, concretament a Menorca i Eivissa tendrien una important tasca a
fer, si no es fa una tasca de recobrament d'aquest patrimoni
aOOvístic, gnlfic i escrit, aquest patrimoni esta, i crec que el
Sr. Serra en una visita que han fet per Argentina i Uruguai
ha han pogut constatar, estA en gravíssim perill de desaparieió. Si no hi ha una tasca continuada de recobrament d'aquesta massa documental, bé procurar que en el Uoc aUa
on es troba es conservi bé o en alguns casos fins i tot poder-la portar aquí a les Illes, creim que aquesta documentació es podria perdre, i per aixo ereim que el conseU de les
comunitats balears hauria de cooperar d'una manera explícita amb la Canselleria de Cultura del Govern balear en el
recobrament de la doeumentaeió relativa a l'emigració de
les Illes Balears.
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És una esmena addicional i no entendríem per que una
esmena que no crea cap problema hauría de ser rebutjada
que fas incorporat aquest article, el lS-bis, a la Llei. Moltes
gracies.

Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
20 vots a favor, 33 en contra, 4 abstencions. Queda rebutjada l'esmena 898.
Passarem a la votació de l'article 14.

Gracies, Sr. Pons. Intervencions a favor o en contra?
No hi ha intervencions. Passam a l'article 16 on es manté
l'esmena número 900 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per fer-ne la defensa té la paraula el Diputat Sr. Pons.

Vots a favor?
EL SR. PONS 1 PONS:
Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat el text de l'article 14.
Artiele 15. No té cap esmena.
Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
I passam al titol quart. Camen<!8rem en primer lloc per
l'esmena 899 del Grup Parlamentari SOCIALISTA que
proposa l'addició d'un nou article amb el número f>rovisional de 15-bis. Té la paraula el Diputat Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest article en
realitat formava part del titol tercer perqu~ és un complement, una addició a l'article 15. No tenim cap objecció a
l'article 15 que hi ha, per() creim que aquesta esmena introduiria un element que creim important.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb motiu del consen de les comunitats balears s'ha manifestat, concretament
per part del portaveu del PSM 1 EEM, que no es compartía
la idea d'adscriure aquest consell dins l'area de la Canselleria de Cultura, Educació i Esports. Nosaltres entenem que
el tema de les comunitats, i ha hem manifestat fa un moment, és afortunadament un tema més aviat historie que un
tema viu i que, per tant, l'area que se n'hauria d'encarregar,
i acap de plantejar un tema com és el recobrament de la
massa documental que ha generat aquesta emigració, hauria de ser una area d'atenció per part de la Canselleria de
Cultura, Educació i Esports.
Per que és que consideram que la Canselleria adjunta
a la Presid~ncia no és el lloe adient? Miri, Sr. Serra, jo li
voldria fer una lectura política que hi ha darrera aquesta
esmena i l'esmena que hem vist abans del consell de les comunitats balears. Ens sorpr~n molt que la Canselleria de
Presidencia s'interessi per un element de tipus historie i documental; fins ara no hem vist interés. Recordi que l'element individual que nosaltres hem combatut alUarg de tota aquesta Llei és un eIement que interessa al Govern de
les Illes Balears perque no ens hem de pensar que discutim
una Llei d'individus o comunitats de les Illes Balears establertes fora del territori de l'Estat espanyoI, discutim una
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Llei que contempla comunitats dins I'Estat espanyol i fora
d'ell. Molta d'aquesta gent, les comunitats són molt poques
les que puguin estar articulades i si no ja ho comprovarem,
pero sí que hi ha una massa d'individus important i, logicament, la Conselleria adjunta a la Presid~ncia que acompleix
unes funcions electorals molt cIares, vol tenir un registre
inforrnAtic deis individus de les Illes Balears per enviar-los
la documentació pertinent, no historica, Sr. Serra, vost~ ho
sap tan bé com jo, sinó electoral. Aixo no ha estat compartit per aquest grup parlamentari; m'ha sorprés molt que
vost~, que és un vertader professional i és un, i perdoni
l'expressió, una vertadera rata vella de la política, Ji hagin
passat aquest gol.
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Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 36 en contra. Queda rebutjada l'esme-

na.
Votació de l'article 16.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Per tant creim que aixo no ha d'anar a la Conselleria
adjunta a la Presid~ncia perqu~ aquí estam parlant de comunitats balears fora del territori i no estam parlant de crear fitxers informAtics que amb molt de gust manejarA el Sr.
Gilet. Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Pons. Toen a favor o en contra? Sr. Serra
té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sr. Pons, Ji donalI! supon a l'esmena primera, la deis
arxius histories referits a l'emigració; és una esmena creim
que positiva i important i podria _estar ubicada en aquest
article o en un altre anterior, pero creim que és bona esmena i amb visió institucional.
Respecte al tema del control informA tic de tots aquests
individus i de tota la propaganda electoral, etc., bé, vosté
ho duu a la Sra. Munar, vull dic, aqul la qüestió, qu~ vol
que li digui? 1 com que nosaltres confiam estar en el Goveen aviat, la veritat, ho deixarem en I'Ambit de relacions
institucionals.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Més intervencions en toen a favor o
en contra? Hi ha toen de r~plica? No hi ha intervenci6. En
conseqü~ncia passarem a la votaci6 del titol quart.
Votarem en primer lloc l'esmena 899 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
24 vots a favor, 32 en contra. Queda rebutjada l'esme-

na 899.
Esmena 900 del Grup Parlamentari SOCIALISTA a
l'articIe 16.
Vots a favor?

36 vats a favor, cap en contra, 20 abstencians. Queda
aprovat l'article 16.

En la disposició addicional única es manté l'esmena
901 del Grup Parlamentari SOCIALISTA La dóna per defensada?
Passarem ido a la votació de l'esmena 901 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA
Vats a favor?
Vots en contra?

.

Abstencions?
20 vots a favor, 36 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada l'esmena 901.

Votarem ido la disposició addicional única.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
36 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la disposició addicional única.

Precedirem ara, finalment, a la votació conjunta de les
disposicions finaIs primera i segona, aixf com de I'exposició
de motius.
Vots a favor?
Queden aprovades per unanimitat les disposicions finaIs primera i segona i l'exposici6 de motius. 1 en conseqü~ncia, queda aprovat el dictamen de la Comissi6 d'Assumptes InstitucianaIs sobre el Projecte de Llei 3344 relatiu a comunitats balears assentades fora deis territoris de la
Comunitat.
I esgotat l'Ordre del dia, concIou aquesta sessi6.
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