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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent a dia d’avui i començam com sempre amb
el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1628/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi de nom del PORN de Cala d'Hort.

La primera d’elles és la 1628, ajornada de la sessió plenària
de dia 24 d’abril. La pregunta és relativa al canvi de nom del
PORN de Cala d’Hort, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, per quins motius la Conselleria de Medi Ambient ha
canviat el nom del PORN de Cala d’Hort pel nom del Vedrà. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sra. Consellera de Medi Ambient té
la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat no hi ha hagut cap canvi
del PORN de Cala d’Hort de cap nom, precisament perquè el
PORN de Cala d’Hort encara no ha estat presentat oficialment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Marí i Tur té
la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè té la rara
habilitat que tot allò que publiquen en grans titulars els diaris
d’Eivissa, vostè llavors aquí ho desmenteix. Si el que diuen els
mitjans de comunicació d’Eivissa no és cert, creim que faria
falta un desmentiment oficial, perquè si vostè no té els retalls de
premsa, jo els hi puc enviar, perquè estic segur que els seus
serveis els hi poden donar. 

En qualsevol cas, per si a vostè li ve una temptació de
canviar el nom del PORN de Cala d’Hort pel d'Es Vedrà i que
consti que el que jo dic ve avalat perquè vostè mateixa, segons
varen dir els mitjans de comunicació va demanar l’informe a
l’Institut d’Estudis Eivissencs, si vostè volgués caure en
aquesta temptació, li vull recordar el llibre que vaig adquirir dia
23, allà on diu que cal fer esment de les creixents aberracions
referents a la toponímia d’Eivissa. Jo esperava de vostè Sra.

Consellera que ens donés una explicació d’aquest canvi, una
explicació que la premsa va dir que vostè havia demanat la
informació a l’Institut d’Estudis Eivissencs.

 A més Sra. Consellera creim que vostè està jugant de mala
manera amb els veïns de Cala d’Hort i Sant Josep en general,
fer-los jugar al joc de la baldufa, vostè els fa rodar així com a
vostè li convé. Vostè és incapaç de contestar a unes preguntes
que li han fet aquesta associació de veïns de finques rústiques
de Sant Josep, aquests veïns li han demanat a vostè que digui
per on passa el PORN de Cala d’Hort, o el PORN del Vedrà i
vostè és incapaç i no és digne a contestar a aquests veïns
d’Eivissa, com tampoc no s’ha dignat a contestar la pregunta
que li ha formulat aquest diputat. Com deia un periodista
eivissenc, malament ho té per Eivissa i cada vegada pitjor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sra. Consellera de Medi Ambient té
la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, precisament ja li he
contestat aquesta pregunta i li puc contestar a totes les
preguntes que vostè em formuli en aquest Parlament i
evidentment també contestaré a tots els veïns de Cala d’Hort o
de qualsevol altre lloc que em vulguin fer preguntes. 

Dir-li novament que el PORN de Cala d’Hort no ha estat
presentat a exposició pública, no ha estat presentat oficialment
per part d’aquesta consellera i pot estar segur que en el moment
de presentar-lo tots els dubtes que vostè pugui tenir, per on
passa i quin nom li donam, els tendrà resolts en el seu moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.2) Pregunta RGE núm. 2055/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Aina Maria Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a utilització del vehicle IB-6285-DK de la Conselleria
de Benestar S ocial per a fins particulars de la directora
general de Menors, Sra. Rado.

Passam a la segona pregunta 2055, relativa a utilització del
vehicle IB-6285-DK, de la Conselleria de Benestar Social per a
fins particulars de la Directora General de Menors, Sra. Rado,
que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Arrel de la notícia que va sortir dia 20
d’abril a la premsa local, pareix ser que la seva directora general
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de menors, aquí present va utilitzar un cotxe de la conselleria
per ús particular. Voldríem saber que en pensa la Consellera de
Benestar Social d’aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Benestar Social té
la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

 Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Castillo el que pens és que
em sap greu defraudar-la perquè davant aquest seu “pareix
ser”, he de negar rotundament la utilització de cap vehicle
oficial per part de la Sra. Rado per a fins particulars. La directora
general de menors fa servir diàriament el seu cotxe per als seus
desplaçaments laborals, i amb motiu d’això va tenir un accident
i li vàrem oferir un cotxe, no oficial, sinó un cotxe instrumental
de la Direcció General de Menors, que precisament estan per
això i el va fer servir per desplaçar-se al Pinaret, a la Conselleria
de Benestar Social i als Jutjats.

Miri tenc la relació de quilometratges, però pens que la
meva directora general no es mereix aquest judici públic. Per
favor, li demano que no torni a intentar cercar com diu el
refrany espanyol: “la paja en el ojo ajeno” quan la tenen en el
propi, tal vegada serà que “cree el ladrón que todos son de su
condición”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sra. Castillo té
la paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, si el meu cotxe es
romp ben segur que no m’assignarien cap cotxe de cap
conselleria, ni del Parlament, ni de cap instit ució. Per tant, no sé
perquè m’ha contestat aquestes coses.

De totes maneres li vull dir que jo no he dit en cap moment
que hagués utilitzat un cotxe oficial, he dit simplement un cotxe
adscrit a la seva conselleria, que està a la Direcció General de
Menors. La veritat és que per a nosaltres això és una vergonya,
perquè si a qualsevol ciutadà que el seu cotxe es romp, el que
fa és emprar el transport públic. Jo només hi veig dos motius,
per una bada és que per fi la seva directora general ha trobat la
seva funció, dins la direcció general, perquè recordem que
sempre s’ha queixat que no tenia doblers de Madrid per fer
feina dins la direcció general i a la fi, com també va sortir a la
premsa, pareix ser que vostès varen dir que se’n va dur el cotxe,
el va aparcar davall ca seva i després el va tornar, en temps de
Pasqua, a la conselleria, pareix ser que ha trobat la seva funció
com aparca-cotxes de la conselleria o de la direcció general, o
no ho entenem.

O per una altra banda pareix ser que aquesta sigui la seva
peculiar manera de fomentar l’ús del transport públic entre els
seus funcionaris, això sí entre els funcionaris, no entre els
càrrecs polítics. Arrel de l’estructuració de la direcció general
en centres i medi obert, en aquest medi obert hi ha 16
educadors, aquests 16 educadors tenien 6 cotxes fa un mes i
mig, segons les nostres informacions, dos d’aquests cotxes han
passat a altres conselleries, un està de baixa i dels tres que
quedaven aquest que empra la Sra. Directora general, que és el
més bo, el que té l’aire condicionat evidentment, el més
avançat, resulta que els 16 educadors s’han quedat només amb
2 cotxes i els han dit que si han de fer cap gestió, com per
exemple dur un menor internat al metge, han d’agafar el seu
cotxe particular o el transport públic. A posta he dit que tal
vegada és la seva manera de fomentar l’ús del transport públic.

De totes maneres Sr. Consellera li he de dir que controli a la
seva directora general de menors, perquè amb l’excusa que no
té doblers de Madrid, es dedica a passejar-se amb el cotxe de la
direcció general, a costa de tots els ciutadans i em cregui, poc
a poc coneixen la seva política d’aferrar-se a la cadira i als
cotxes oficials o adscrits a la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo el seu temps s’ha esgotat. Sra.
Consellera de Benestar Social té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

 Gràcies, Sr. President. Quin frit i bullit m’ha fet Sra. Castillo,
jo pens que té vostè una bona panada respecte als cotxes i la
política de menors d’aquest Govern. Si vol parlam dels doblers
de Madrid, però m’haurà de fer una altra pregunta, jo li
contestaré només aquesta.

Ja li dic que la directora general, que en aquest cas actua
com una directora general, un alt càrrec, una funcionària
p ública, no com a un ciutadà qualsevol, va fer servir el cotxe
per a fins laborals, però si vostè vol, jo no sé el que vostè faria,
però sí sé el que han fet i el que fan els seus, si vol parlam de
cotxes. Si vol que parlem de la utilització privada dels cotxes o
de doblers públics no suposadament, sinó reconegudes, miri
no parli de la meva directora general, miri cap els seus escons,
però si vol que aprofitem l’ocasió per parlar de corrupció,
d’abús vergonyós de la funció pública, la absoluta confusió
entre públic i privat, de total rebuig cap a les coses públiques.
Miri és que tenim per triar, a totes les legislatures del Partit
Popular tenim per triar, fins i tot tenim per triar institucions,
podem profunditzar en el tema dels cotxes, de fet el que jo
utilitzo era un cotxe que estava a total disposició del Sr.
Contestí, actual Director Provincial de l’Inem. Podem parlar dels
cotxes del Sr. Pol o del Sr. Llabrés, podríem...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera el seu temps s’ha esgotat.
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I.3) Pregunta RGE núm. 2060/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguretat a les piscines i platges de les Illes
Balears.

Passam a la tercera pregunta 2060, relativa a seguretat a les
piscines i platges de les Illes Balears, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francesca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula. 

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Bé aquest és un tema molt delicat i
fins ara s’ha tractat molt superficialment, a unes Illes allà on les
piscines i la mar i les platges són les protagonistes de tanta
gent durant sis mesos a l’any, és necessari crec i recomanable
donar-li la importància que té, dins el marc d’una societat i una
economia que viuen i gaudeixen d’aquesta part tan important
del nostre entorn. Fins ara crec que són els hotels respecte a les
piscines i els ajuntaments respecte les platges els responsables
de l’atenció, serveis de seguretat i neteja a les mateixes.

M’agradaria que el Govern informés quina és la normativa
que regula la seguretat a les piscines públiques i a les platges,
si existeix una normativa que reguli la formació dels socorristes
per fer aquests serveis, qui fa aquesta formació? Qui vigila que
s’apliqui? I quina dotació tenen els ajuntaments per organitzar
aquests serveis? Compten amb el suport del Govern per
subscriure els convenis necessaris que garanteixen uns serveis
de seguretat correctes per a les necessitats d’unes piscines i
platges famoses a tot Europa.

Això és el que li vull demanar al Govern, supòs que he
esgotat el temps, però bé.

EL SR. PRESIDENT:

No, no ha esgotat el temps Sra. Bennàsar, no la volia
interrompre, però pareix ser que aquesta pregunta està ajornada
en temps i forma pel Govern, no estava indicada en el
seguiment, ni en el document que m’han passat. Em sap greu
no la volia interrompre, però aquest és el punt. Està ajornada
per absència del Conseller de Turisme, ajornada en temps i
forma, en el seguiment no havien fet la indicació. Queda
ajornada per a la propera sessió plenària.

I.4) Pregunta RGE núm. 2061/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla estratègic d'educació vial.

Quarta pregunta 2061, relativa a pla estratègic d’educació
vial que formula l’Hble. Diputada Sra. Francesca Bennàsar i
Tous, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. L’any passat 142 persones varen
perdre la vida a les carreteres de les Illes Balears, 41 d’aquestes
víctimes eren estrangeres i 59 menors de 25 anys. L’any 2000,

51 persones varen morir a les carreteres illenques per no portar
el casc, o el cinturó de seguretat.

Sr. Conseller, els ciutadans d’aquestes Illes estam molt
decebuts per la situació d’inseguretat i congestió que pateixen
les nostres carreteres, així com de la senyalització de les
mateixes, que no és bona. Vostès diuen que les autopistes no
són la millor solució per combatre als accidents de circulació,
opinió que no estan d’acord els experts i tècnics de trànsit
rodat, que pensen que les autopistes són més segures per
diferents mot ius, tipus de paviment, corbes més amples,
separació de les dues parts, etcètera.

Com pot assumir la decisió de no fer l’autopista de
Manacor, sabent que més de 900 camins secundaris tenen
accés directe i que això suposa 900 possibilitats de tenir un
accident. Comparant les dades d’accidents enregistrats a
l’autopista Palma-Inca, amb la carretera secundària que
connecta aquests dos termes, són ben evidents. A l’autopista
circulant 25.000 vehicles, hi va haver 37 accidents, amb 60 ferits
i 3 morts. A la carretera secundària que connecta aquest mateix
trajecte, circulant 8.000 vehicles, hi va haver 197 accidents, amb
165 ferits i 6 morts. Si parlam d’Eivissa i els joves que va a les
discoteques, també les dades d’accidents escarrufen i podem
afegir els cotxes de lloguer i els ciclistes.

Jo li vull demanar al conseller que pensa d’aquesta greu
situació i com pensa afrontar la propera temporada d’estiu i
aquest futur d’inseguretat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. El Sr. Conseller d’Interior té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

 Moltes gràcies. Evidentment la resposta sobre la pregunta
que fa no és sobre les afirmacions que vostè ha realitzat aquí.
La pregunta està referida a si es pensa a millorar el que és
l’educació vial i li faré un esment. Participo amb vostè en la
preocupació en l’anterior pregunta i aquesta, és a dir, hi ha
massa sinistres a les Illes Balears. Però respecte a la contestació
específica de la pregunta li faré un esment ben clar. L’evolució
que hem tengut, els cursos que es realitzen des de la direcció
general d’interior i enguany de molt, és l’any que més cursos
d’educació vial s’han fet en el conjunt de les Illes Balears.

Després li he de dir que una de les altres actuacions que
s’han realitzat i el motiu de la seva realització, s’ha entès que és
molt important tenir una actuació dins el colAlectiu de la
joventut. Li vull recordar que quasi entre el 40 i 50% dels
accidents mortals, és gent inferior a 25 anys. Per això fa pocs
dies la Conselleria d’Interior va presentar, dins el món educatiu
una sèrie de jocs, totalment relacionats amb l’educació i la
seguretat viària i el tercer punt, dins el pla jove, s’ha inclòs una
actuació genèrica en allò que és la joventut, que és el colAlectiu
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molt més afectat per aquests sinistres, i és aquí allà on es pensa
adoptar una sèrie de mesures per mirar d’incidir amb el tema de
la joventut i els accidents de trànsit.

 Esperam que mitjançant aquestes mesures es pugui
millorar. A la seva exposició hi havia una altra cosa, però era
una altra pregunta i evidentment no la respondré perquè a mi
no em pertoca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Bennàsar té la paraula.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo estic satisfeta que
hagin començat un pla d’educació vial, però indubtablement les
carreteres tenen molt a dir dins aquest pla. És a dir, si feim un
pla d’educació, que em sembla molt bé que es faci, també l’hem
d’acompanyar amb una bona infraestructura de carreteres i jo
vull aprofitar l’ocasió, perquè a més no queda més remei que
fer-ho, que és molt trist quan vàrem rebre les primeres
transferències de carreteres, les vàrem rebre sense dotació, ara
que tenim dotació, ara vostès no fan, o no els deixen fer bones
carreteres. Jo estic contenta que vostè faci un pla, crec que
l’han de fer perquè la responsabilitat és compartida, l’educació
dels conductors i la responsabilitat d’un Govern que no fa a les
carreteres de les Illes Balears, el que els ciutadans de les Illes
Balears esperen.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, crec que al
primer torn vostè i jo sobre el tema d’educació viària ens hem
posat d’acord sobre el que s’estava fent. Per tant, ja no
esgotaré més temps respecte això.

Respecte a la segona afirmació, jo crec que el Grup Popular
i el Govern central si que podria deixar de bloquejar el que és un
conveni de carreteres i acceptar el conveni que planteja el
Govern legítimament triat en el Parlament de les Illes Balears i
crec que no és lògic les traves que es posen o millor dit els pals
que es fiquen a les rodes. Per tant, el Govern de les Illes Balears
té una actuació amb allò que és educació viària, té una actuació
pendent per realitzar a les carreteres a nivell de les Illes Balears
i l’actuació del Partit Popular tots la coneixem...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior el seu torn s’ha
exhaurit.

I.5) Pregunta RGE núm. 2054/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a cessament del director de l'Hospital Psiquiàtric.

Passam a la cinquena pregunta 2054, relativa a cessament
del director de l’Hospital Psiquiàtric, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Sanitat, hem tengut notícies recentment, a través
dels mitjans de comunicació, que el director de l’Hospital
Psiquiàtric ha deixat de complir les seves funcions, o les deixarà
de complir immediatament. Voldríem saber que aquest
cessament que es presenta, pareix ser amb un canvi de destí,
obeeix a algun motiu especial i naturalment si ens ho pot
explicar.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Sr. President. Sr. Fiol, efectivament no ha cessat ningú en
el càrrec, no de director sinó de subdirector. La reforma de la
salut mental que estam duent a terme, d’acord amb el pla de
salut mental, estableix Sr. Fiol que l’Hospital Psiquiàtric tal i
com està concebut desaparegui i donar pas a una àrea de salut
mental. A més implantar el model de salut mental comunitària.
El Sr. Carretero ha escollit de forma voluntària l’àrea de
Manacor i concretament el centre de dia que s’està muntant a
Manacor, per tal de posar-lo en funcionament i després ser el
responsable d’aquest centre de dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, amb tots els
respectes li he de dir que els seus arguments a mi personalment
no em convencen. Efectivament al nou organigrama que s’ha
fet, seguint el pla de salut mental, es preveu la creació d’un
coordinador d’àrea, però veim quan miram l’organigrama, el Sr.
Carretero passa del lloc d’alt de tot, que seria subdirector, ara
serà coordinador d’àrea i dirigir la unitat de Manacor, quatre
escalons més avall i sospitam que això no ha estat una decisió
voluntària del Sr. Carretero.

Sospitam i tenim la convicció, encara que com vostè sap hi
ha anunciada una interpelAlació i supòs que es substanciarà
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d’aquí unes setmanes la qüestió de l’Hospital Psiquiàtric,
sospitam dic, que és una situació més produïda per les
diferències òbvies, evidents, demostrades, conegudes i
provades, respecte les quals ja hi ha moltes concurrències
d’evidències dels mals entesos que hi ha a l’Hospital,
naturalment moguts per una de les que vostè diu, una de les
meves obsessions, el Dr. Carbonero. Ja veuran com el dia de la
interpelAlació tornarem fer desfilar el Sr. Carbonero per aquesta
Sala de Plens i veuran com al final el Sr. Carretero ha cessat,
com va cessar el Sr. Rifà i com va cessar el Sr. Marquès, perquè
al final no cessi la consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Sr. President. Sr. Fiol, la veritat és que ja trobàvem a faltar
aquesta darrera entrega del seu butlletí, sobre la darrera creuada
del Sr. Carbonero i del Sr. Carretero i de totes les històries que
vostès s’empatollen. Efectivament no hi ha res del que vostè
diu. A la meva conselleria hi ha tranquilAlitat, es fa molta feina,
hi ha pau Sr. Fiol, cosa que vostès no tenen i encara cerquen
Mapau per tot arreu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera de Sanitat.

I.6) Pregunta RGE núm. 2056/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i  Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de camps de golf a Menorca.

I.7) Pregunta RGE núm. 2120/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a beneficis de l'obertura de nous camps de golf a Menorca.

Les preguntes sisena i setena estan ajornades en temps i
forma pel Govern.

I.8) Pregunta RGE núm. 2058/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adjudicació i construcció de la deixalleria comarcal
al municipi d'Inca.

I la pregunta vuitena és la 2058, relativa a adjudicació i
construcció de la deixalleria comarcal al municipi d’Inca, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, en relació a aquest tema la darrera notícia que tenc
de vostè i la seva conselleria, és una carta en data de 8 de març
de 2000, allà on es comunica que durant l’any en curs quedarà

enllestida la planificació de les deixalleries de Balears, el
finançament de la qual se solAlicitarà mitjançant la Direcció
General d’Economia, el fons de cohesió. L’informarem
puntualment dels avanços sobre aquest tema.

Per tant, m’agradaria saber com està aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, després de l’estiu la
Conselleria de Medi Ambient tendrà enllestit un programa de
deixalleries per a les Illes Balears i per tant, encara no ha definit
de manera clara quina serà l’Administració local, insular o
autonòmica que ha de dur endavant les inversions, ni quina
Administració ha d’assumir els costos de gestió. No hem
tengut en aquesta comunitat autònoma el debat previ per al
repartiment de tasques i costos, però dir-li que el projecte de
deixalleries que fins a data d’avui s’han realitzat a les Illes
Balears, els ha duit endavant els ajuntaments i únicament en el
cas de Marratxí s ‘ha obtingut finançament europeu. La
Conselleria de Medi Ambient vol que tots aquests projectes
segueixin els mateixos criteris tècnics i de gestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Rotger té la
paraula. 

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, com
vostè veurà aquest diputat i batle d’un municipi de Mallorca ha
estat molt pacient. Vull recordar que a data març del 99 es va
aprovar pel Consell de Govern una partida de 41.687.247
pessetes per fer una deixalleria en el municipi d’Inca. Bé en el
final de la seva intervenció m’ha parlat de Marratxí i era
precisament d’allò que jo li volia parlar, perquè si vostè em diu
que va planificant i aquest estiu ho tendrà molt clar el pla que
s’ha de dur a terme a les Illes Balears, em sembla correcte, a
pesar que sigui un poc tard, però em va estranyar veure que
vostè havia signat un conveni, en data 28 de desembre de 2000,
per un import de 232 milions de pessetes i també digués vostè
mateix: la consellera destacó, que se trata del primer convenio
que se firma con un ayuntamiento.

Jo li vull recordar que si és el primer conveni que es signa
amb un ajuntament és perquè no han volgut signar el conveni
de l’Ajuntament d’Inca, perquè està aprovat pel Consell de
Govern i està aprovat pel plenari de l’Ajuntament d’Inca.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Sr. President. Sr. Diputat, vostè sap perfectament com va
anar el tema d’Inca, era un compromís que va assumir l’anterior
Govern, però que evidentment no estava fet de la manera
correcte per poder rebre aquest finançament europeu. Des
d’aquest punt de vista està molt clar que el que ha fet la
Conselleria de Medi Ambient és tenir clar el que s’havia de tenir
i era més necessari i el que no s’havia fet fins ara, que era tenir
un pla de deixalleries, en el qual hi hagués, com li he dit, uns
criteris clars de qui ho gestionava, com es gestionava i qui
assumia els costos i a partir d’aquí hi hagués uns criteris molt
clars, allà on ningú, cap ajuntament es pogués sentir ni molt
manco tractat injustament.

Estam treballant en això i esperam que redundi, evidentment
no només amb el benefici d’Inca, sinó de tots els pobles de les
Illes Balears, que es mereixen tots el mateix tractament, però que
hi hagi uns criteris clars i no precisament un criteris que no
tenen res de clar sinó aprofitar elements conjunturals i
purament electorals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.9) Pregunta RGE núm. 2171/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a peticions de solars.

Passam a la novena pregunta 2171, relativa a peticions de
solars que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves i
Rotger, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup està força preocupat per la situació de les infraestructures
escolars de Palma, per una sèrie de raons, Sr. Conseller. Primer
per l’increment accelerat d’increment de la població a Ciutat.
Segon per la construcció intensiva de nous habitatges a moltes
zones del municipi, també pel degoteig ininterromput d’alumnes
d’incorporació tardana al llarg dels darrers cursos. Una altra raó
és l’existència d’oferta de primer cicle d’ESO a centres públics
de Primària i també la tendència de ràtios dels centres públics
i sobretot de les ràtios en els centres concertats, experimentar
una evolució a l’alça.

Aquests fets plantegen la necessitat de crear noves places
escolars, molt necessàries sobretot si es vol tenir la capacitat de

donar resposta a les previsibles demandes d’escolarització que
es produiran en aquests propers anys i sobretot en el curs
2001/2002 ja sortirà aquest tema. És per això que ens interessa
saber Sr. Conseller, quines peticions concretes de solars  per  a
ús docent ha formulat la seva conselleria a l’Ajuntament de
Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller d’Educació i Cultura té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Cànoves, evidentment és aquest estat de preocupació que
vostè ha manifestat que té el seu grup, allò que va dur a la
conselleria a plantejar-se, ja fa molt de temps, a finals de l’any
99 i princip is del 2000, la necessitat de iniciar un procés de
creació de més oferta de places públiques a la ciutat de Palma
i aleshores ja vàrem entrar en contacte amb l’Ajuntament de
Palma, a través d’entrevistes amb el seu regidor d’educació i a
través d’escrits solAlicitant l’oferiment per part de l’ajuntament
dels solars, en els quals es poguessin construir els nous
centres docents.

I després d’un procés que ha estat molt llarg i encara no ha
acabat, per desgràcia dels ciutadans, nosaltres pensam que a
causa de la manca de voluntat de l’Ajuntament de Palma, en
data de dia 23 de gener de l’any 2001, vàrem fer una proposta
diríem de peticions de necessitats immediates i concretament en
aquesta proposta hi havia una petició d’un solar a la zona de
Son Ferriol, Coll de’n Rabassa, Es Molinar, Ca’n Pastilla, per
construir un institut d’educació secundària. Pensi que en
aquesta zona hi ha tres centres de primària, que encara acullen
216 alumnes de primer cicle d’ESO i a més a l’Institut de
s’Arenal, inaugurat ara fa dos cursos s’hi escolaritzen 286
alumnes que provenen de la zona de Palma. La suma d’aquestes
dues quantitats omple aquest possible institut d’educació
secundària que es faria a la zona de Son Ferriol, Coll de’n
Rabassa, Es Molinar, Ca’n Pastilla. Després vàrem plantejar que
podria ser oportú fer un centre, exclusivament dedicat a
educació secundària obligatòria en el centre de Palma i fos un
edifici que completés l’actual edifici Joan Alcover, que es
dedicaria exclusivament a batxillerat i cicles formatius, una mica
per aquella zona. 

En referència als centres d’educació infantil i educació
primària, dos solars per dos centres nous, un a la zona de Cas
Capiscol i un altra a la zona s’Olivera- Son Oliva i també
peticions concretes de solars per a ampliacions de centres ja
existents, concretament el ColAlegi Públic Es Pont, ampliació del
pati i el ColAlegi Públic Marià Agulló, per a la construcció d’una
nova unitat. I això anava acompanyat d’un comentari, en el qual
li dèiem a l’Ajuntament de Palma, que evidentment es tractaria
de continuar parlant del tema perquè hi havia més necessitats
possiblement a resoldre.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps s’ha esgotat. El Sr.
Cànoves no vol intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 2172/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a resposta a les peticions de solars.

Passam a la desena pregunta la 2172, relativa a resposta de
les peticions de solars, que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta és conseqüència
lògica de l’anterior. És quina resposta ha rebut de l’Ajuntament
de Palma en allò que fa referència a la petició de solars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller d’Educació té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Evidentment la resposta que hem rebut de l’Ajuntament de
Palma, la primera particularitat que té és que és absolutament
divergent de la que hem rebut de tota la resta de municipis de
les Illes Balears. En principi allò que acostuma a passar i supòs
que ha passat des de sempre, és que quan a un municipi
l’Administració educativa li planteja la voluntat de construir un
centre, ràpidament el municipi s’espavila, fa els màxims esforços
possibles per aconseguir el solar adient i així ens passa en
aquests moments a una dotzena, com a mínim, de municipis de
les Illes Balears.

Contràriament l’Ajuntament de Palma, fins ara ha estat
impossible arribar a cap tipus d’acord de sessió i això que ens
hem entrevistat moltes vegades, en aquestes entrevistes
personals, fins i tot hem arribat a acords, acords que un mes
després havien estat oblidats pel regidor d’educació. Fins i tot,
el regidor d’infraestructures municipals, el Sr. Rodríguez estava
predisposat a concretar les cessions, que posteriorment sembla
que el Sr. Jordi Llabrés va aconseguir que inconcretàs. I tot això
lligat en un moment determinat que introdueixen un factor nou,
que aquest moment es produeix quan nosaltres hem enviat el
nostre document, en el qual amb dades d’escolarització
absolutament comprovables i objectives es demostren les
necessitats. Aleshores és quan el Sr. Jordi Llabrés
instrumentalitza el Ple de l’Ajuntament de Palma en contra de la
política educativa del Govern, i per tant contra el Govern,
intentant lligar la cessió de solars, que és un deure que tenen
tots els ajuntaments per llei, a la consecució de tota una sèrie
d’avantatges d’ordre econòmic per unes qüestions
relacionades amb educació que en principi per llei no són
obligació del Govern, sinó que formarien part de la bona

predisposició i de les disponibilitats pressupostàries del
Govern. 

Mentrestant he enviat cartes al Sr. Batle de Palma, que no
s’ha dignat a contestar ni a donar l’hora d’entrevista que
estava prevista i li sol Alicitava. I diumenge de la setmana
passada, el darrer no, el penúltim, ens vàrem veure
personalment a la trobada d’escoles públiques que hi havia a
ses Voltes, i em diu “això, em telefones i ho arreglam”. Des de
diumenge l’altre passat, exceptuant dia u de maig, que va ser
festa, cada dia li estic telefonant, i el batle de Palma no hi és
mai. Per tant, enredam la troca a fi de crear un... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d’Educació, el seu temps està exhaurit.

Pregunta número 11, 2170... 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Sr. Cànoves, té la paraula, perdó.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. És preocupant la situació que ens
dibuixa, Sr. Conseller, és preocupant. Vàrem poder llegir dia 11
d’abril a la premsa la contestació de l’Ajuntament de Palma que
no cediria aquests solars. Això consta a la premsa de dia 11
d’abril, i per tant realment l’Ajuntament de Palma el que està
demostrant és que està jugant a política partidista i no a favor
dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Ciutat.

També és preocupant, encara més, quan veim actuacions de
l’equip que governa l’Ajuntament de Palma contradient de
forma flagrant el contingut del Pla General d’Ordenació Urbana
de Palma, de voler utilitzar per a usos no docents solars que
estan prevists com a usos docents. Estic parlant de dos casos
realment importants, com és el cas del Secar de la Real, i molt
especialment el cas del colAlegi públic Es Pont. Això realment és
el que demostra amb fets la política de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Palma, que no pensa en els interessos dels
ciutadans i ciutadanes, sinó que tan sols pensa en fer la vida
impossible a la Conselleria d’Educació i Cultura. Això és l’únic
interès que està demostrant l’Ajuntament de Palma envers
aquest problema tan important. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.
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I.11) Pregunta RGE núm. 2170/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a copagament dels pensionistes a la
despesa farmacèutica.

Pregunta número 11, 2170, relativa a copagament dels
pensionistes a la despesa farmacèutica, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Socialista ens agradaria saber l’opinió que té el Govern de les
Illes Balears, i concretament la consellera de Sanitat i Consum
sobre aquesta idea llançada en repetides ocasions pel Govern
de l’Estat, abans pel ministre Romay Becaría, i actualment per
la ministra Celia Villalobos, del tema del copagament dels
pensionistes de la despesa farmacèutica, o sia que els
pensionistes quan vagin a adquirir els medicaments que estan
coberts per la Seguretat Social hagin de pagar una part segons
la renda, i nosaltres entenem que aquesta despesa ja està
pagada amb anterioritat, perquè tots pagam evidentment els
nostres imposts, i amb això ja hi va cobert que a l’hora de la
jubilació tenguis cobert el pagament dels medicaments per part
de la Seguretat Social. Sabem que aquesta idea que va llançar
la ministra, després l’ha anada retirant en diferents ocasions,
però sí que ens interessaria, per la magnitud d’aquest tema,
saber quina opinió en té el Govern de les Illes Balears, i què en
pensaria si realment això es posàs en marxa per part del Govern
de l’Estat. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, efectivament dia 18 d’abril la Sra. Ministra declarà
que el Govern del Sr. Aznar estava estudiant el cofinançament
dels fàrmacs, però el 25 d’abril es va desdir, i va dir que
efectivament no havia dit res de tot això.

El que resulta més fàcil d’interpretar d’aquestes paraules,
primer d’afirmacions i després negacions, de la Sra. Ministra és
que poden ser o bé una cortina de fum per amagar altres
problemes que té la Sra. Ministra, i ben grossos, al seu
ministeri, o bé una boutade de les seves, a les quals ens té
acostumats. Però el més difícil de tot això, i el que jo pens
particularment, és que la ministra està intentant calibrar la
societat per veure com cauria una rebaixa dins totes les
prestacions socials, tema efectivament amb el qual estic en total
desacord. De totes formes vull dir-li que aquestes declaracions
de la Sra. Ministra el que sí són, són d’una gran
irresponsabilitat, i des d’una òptica progressista li he d’explicar,
Sra. Armengol, que cal preservar al màxim totes les prestacions
socials que han aconseguit totes les persones de l’Estat

espanyol, i que tant ha costat, i que formen part de l’estat del
benestar, i que efectivament aquest estat del benestar i totes
aquestes prestacions socials no es poden esfumar perquè hi
hagi un govern de dretes a Madrid que s’està entestant, i de
veres, en treure-les. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Armengol, no vol
intervenir?

I.12) Pregunta RGE núm. 2169/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a inscripció de la Fundació Hospital de Manacor.

Passam a la pregunta número 12, 2169, relativa a inscripció
de la Fundació Hospital de Manacor, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L’actual ministra, seguint la línia que
va marcar el seu antecessor, pareix que continua defensant
l’existència de les fundacions com a forma de gestionar els
hospitals dependents de la Seguretat Social. Bé, jo crec que
està en el seu dret, però si això és així, el lògic és que aquestes
fundacions complissin amb les seves obligacions, en la mesura
que, al tenir la seu en aquesta comunitat autònoma haurien de
ser, d’acord amb les competències que l’Estatut ens dóna,
registrades al registre que a tal efecte existeix. Com que això
sembla que no és així, voldríem demanar al Govern d’aquesta
comunitat què pensa fer en relació a aquest assumpte. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, dir-li que no és el que pensa fer, sinó el que ja ha
decidit. El Govern, i així ho ha comunicat al director territorial
d’Insalud a Balears, ha notificat a la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts i al Ministeri d’Hisenda la situació irregular en què
es troba la Fundació Hospital de Manacor, al no estar inscrita
al Registre de fundacions de la Conselleria de Presidència.
Aquesta situació irregular fa que la Fundació que no hagi cap
dret a gaudir dels incentius fiscals a què tenen dret les
fundacions privades. Però aquesta actuació del Govern és
només l’última d’una llarga llista d’intents duits a terme amb el
Ministeri de Sanitat, amb el president del Patronat de la
Fundació Hospital de Manacor, i amb el Sr. Rodrigo de Santos,
director de l’Insalud, perquè posassin fi a aquesta situació
d’irregularitat. 
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En cap moment, i a pesar de la bona disposició de la
comunitat autònoma i dels informes jurídics que se’ls ha fet
arribar a l’Insalud, i els informes jurídics que avalen la posició
per la qual ells es troben en situació irregular, no han donat ni
han volgut en cap moment donar resposta a aquest problema.
I també vull afegir que és un problema heretat. A l’any 97 el
Sindicat Mèdic Lliure de Balears va plantejar en aquells
moments a la Vicepresidència del Govern que la fundació no
estava inscrita, i per tant no complia la legalitat. En el 97 aquest
paper va quedar dins un calaix i no es va fer res, i una altra
vegada, a l’any 2000, quan arribà el Govern actual, plantejat per
part del Sindicat Mèdic una altra vegada aquest tema, vàrem
veure, i que a més hi havia ja els informes jurídics fets per
l’anterior Govern i demanats per l’anterior Govern, que es
trobava en una situació d’ilAlegalitat. En aquell moment vàrem
fer totes les passes perquè això se solucionàs, però una altra
vegada, no sé si no consideren que el nostre deure, o el deure
de l’Administració, tant una administ ració com l’altra, és fer
complir les lleis, perquè per a nosaltres ho és. Per tant, com que
no hem pogut evitar de cap de les maneres que s’inscriguessin,
en aquest moment està en una situació irregular la Fundació. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Crespí?
Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 1869/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a opinions dels sindicats envers el pacte de progrés.

Pregunta número 13, és la 1869, relativa a opinions dels
sindicats envers el pacte de progrés, que formula la diputada
Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dins el mes de juny de l’any 99 tots els partits que conformen
el pacte varen decidir signar un acord perquè creien que ho
farien millor que el Partit Popular. Es va dir davant l’opinió
pública que hi havia una necessitat de canviar totes les formes
amb què s’estava fent feina per part de l’anterior equip de
govern, que vostès tenien la necessitat d’haver d’arribar al
Govern perquè així tornarien a ilAlusionar els ciutadans, que així
posarien en marxa mesures per protegir el territori, que
solucionarien i reconduirien el model turístic d’aquesta
comunitat autònoma, que solucionarien el tema de l’aigua, que
en tema d’agricultura i de món agrari el pagès se sentiria molt
més reforçat per part del pacte d’esquerres, que en el tema
social tot aniria molt millor, que incrementarien les ajudes a la
gent més necessitada, que solucionarien d’una vegada per
totes el tema energètic, en definitiva que vostès tenien la
necessitat d’arribar a governar perquè tot aniria molt millor,
p erquè vostès eren més “guapos”, més grans que tot el que
pogués ser part del Partit Popular.

Doncs resulta que ha passat mitja legislatura, i crec que no
han ilAlusionat molt els ciutadans de Mallorca. Les formes que

utilitza el pacte d’esquerres crec que són pitjors, han anat cap
enrere, i que els grans temes, els grans reptes que hi havia
pendents en aquesta comunitat no s’han solucionat per part del
pacte d’esquerres. I a més, els sindicats, i en aquest cas ja no
som nosaltres, diuen que el pacte de progrés ho fa pitjor que el
Partit Popular. I això ho diuen Comissions Obreres i UGT, no ho
diu el Partit Popular, i aposta a nosaltres ens agradaria saber si
el Govern comparteix aquesta opinió, que supòs que em dirà
que no; però saber quina opinió li mereix que els sindicats, Sr.
Sampol, pensin això de vostè i del seu pacte. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller de Treball, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, vostè té raó en una cosa,
més alts que el Sr. Camps i que el Sr. Cardona sí que som.
L’altre ja està basat més aviat en un pressupòsit fals. Aquest
govern, i evidentment el conseller de Treball sobretot, som molt
sensibles a les opinions dels sindicats. Per tant, si fos ver el
que vostè diu seria, jo li don la valoració per anticipat si
qualque dia passa, seria horrible, horrible. El que passa és que
no és així. Vostè ha fet esment a unes declaracions que es varen
fer per part dels sindicats referides a una qüestió molt puntual
de l’acció de govern que competia a la Vicepresidència del
Govern, a la Conselleria d’Economia, sobre la qual
immediatament es va convocar, a petició del propi Sr. Sampol,
una mesa de diàleg social, es va arribar a un principi d’acord, i
a un document que es va aprovar per unanimitat, i s’està fent
feina en la solució d’aquest tema. O sia que senzillament el
pressupòsit en el qual es basa la seva pregunta no és cert.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sra Salom? No vol tornar
a intervenir.

II.1) Moció RGE núm. 1927/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a signatura del protocol d' internaments no
voluntaris per part de les institucions implicades. (Derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 1239/01).

Doncs, esgotat el torn de preguntes, passam al punt
següent de l’ordre del dia, que són les mocions. La primera
d’elles, moció 1927, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a signatura del protocol d’internaments no voluntaris
per part de les institucions implicades, moció derivada del
debat de la interpelAlació 1239. Té la paraula la Sra. Cerezo, en
nom del Grup Popular, presentant de la moció, per defensar-la.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera de Sanitat. No voy a tener que
añadir mucho sobre lo que dije el otro día, porque creo que
tengo ya las ideas bastante claras, y total quizás sea hacer un
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resumen o un repaso. El protocolo de internamientos creo que
está bastante adelantado. Hay prácticamente un consenso por
parte de todas las personas que tienen que firmarlo, las
representantes de las diferentes entidades. Ha habido una serie
de reuniones. En este momento está dispuesto a firmar el
Insalud, el Poder Judicial, Policía ya ha enviado a Madrid las
dos pequeñas enmiendas que se habían exigido. Hemos tenido
dos cosas que reconozco que han desacelerado un poco, como
es la Ley de enjuiciamiento civil del mes de enero, que
incorpora la figura del fiscal, el fiscal también se ha incorporado
al grupo de trabajo; el presidente de Serbasa o el director de
Serbasa también ha querido tomar parte en esta comisión,
t ambién se ha incorporado. Al parecer los familiares de
enfermos mentales, la Federación, la presidenta también ha
asistido y también está a favor. Es decir, que quitando algún
pequeño detalle que quede por corregir, prácticamente esto es
una cosa que camina. Yo creo que de esto tenemos que
alegrarnos todos, porque no es una cosa partidista, es una cosa
general, de tantas familias como padecen este problema.

Bien, en principio yo creía que esto podría quedar terminado
en un par de meses, pero tal vez sea mejor que se prorrogue un
poco más este tiempo, debido quizá a este cruce con la nueva
ley y el nuevo articulado. Por otra parte también parece un
poco contundente la frase en que digo “de manera definitiva”,
se me indica que esto es un poco..., sí, realmente a lo mejor yo
ya tengo años y me pongo un poco radical; hoy en día
definitivo no hay nada, ni la palabra que se dé, ni el matrimonio,
que antes era de por vida, ni las órdenes religiosas, ni tantas
otras cosas; todos en la familia también ya hemos atemperado
los ánimos, puedo atemperarlos aquí, de acuerdo, que se
suprima “de manera definitiva”, ya lucharemos si no resulta
definitivo, si resulta un poco caduco, volveremos a luchar. De
acuerdo.

De acuerdo con el aplazamiento, viene ahora el verano, el
aplazamiento parece ser que sería conveniente de seis meses.
De esos seis meses vamos a tener que descontar tres, quizá en
uno y medio a lo mejor todavía se llega a tiempo.

Por otra parte no puedo permitirme el lujo de..., a ver, no
podemos, estoy hablando en singular, pero creo que el
Parlament les debe a estas familias que tanto problema tienen
para iniciar un plan terapéutico, porque no se trata, todo el
mundo lo ve bajo el punto de vista de encerrar, y es de poner
tratamiento, porque un enfermo en brote no es capaz de ser
tratado si no es en una institución. Por lo tanto, por todos ellos
creo que tengo que aceptar todo aquello que haga soplar las
velas a esta nave en la dirección que toca, que es la de tener un
protocolo.

Y respecto al tercer punto, decir que se hagan unas
reuniones periódicas de coordinación, yo creo que sí, en el
período de estos seis meses, hasta que caiga digamos la última
firma, porque creo que si en estos seis meses no caen todas y
cada una de las firmas, entonces el Parlament podrá asistir al
entierro del protocolo de internamientos. Nada más, gracias.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cerezo. El Grup Parlamentari Mixt té
presentades esmenes, la 2228, la 2229 i la 2230, que defensarà
davant el Plenari. El Sr. Nadal en nom d’Unió Mallorquina té la
paraula durant deu minuts per defensar les esmenes. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, no sé si cal defensar les esmenes,
atès que en la intervenció del Partit Popular veig que hi ha una
clara voluntat d’aprovar-les. Però bé, la nostra intervenció en
aquest debat era, o es va presentar, tractant de fer això, tractant
que en un tema tan important com és el protocol d’internaments
involuntaris s’arribàs a una visió de conjunt, a un consens.
M assa sovint en aquesta cambra els posicionaments d’un
costat i de l’altre són antagònics, fins i tot quan no hi ha raons
perquè ho siguin. El debat que ens ocupa avui crec que és un
exemple. Perquè, ben mirat, de què estam discutint? Estam
discutint que no estam d’acord amb el protocol d’internaments
involuntaris? No, no estam discutint d’això, perquè hi ha
consens en aquesta matèria, i així es va manifestar el dia de la
interpelAlació. Estam discutint que el document elaborat ha de
menester millorar? Tampoc, perquè el dia de la interpelAlació
ningú no va dir cap aspecte d’aquest protocol que s’hagués de
millorar.

No sé, aleshores, de què discutim, perquè no sé què podran
pensar tots els afectats, especialment els familiars d’aquests
afectats, si se’n temen que nosaltres estam discutint només si
es firma o no es firma, sobre si es coordina o no es coordina,
sobre aspectes que serveixen només per a un combat dialèctic,
per a una confrontació partidista, però no per a una acció
política que Unió Mallorquina entén correcte. Sentir uns i els
altres utilitzar l’argument “i tu més”, o “tu no feres quan et
tocava el que tocava” en un tema com el que ens ocupa, ens
sembla una frivolitat.

Nosaltres, senyores i senyors diputats, podem perdre una
mica de temps parlant de carreteres, podem perdre un poc de
temps parlant de competències, podem perdre un poc de temps
parlant de finançament; però els diputats d’Unió Mallorquina
consideram fora de lloc no trobar el consens o la unanimitat en
temes tan importants com la salut, o com un tema com el que
avui parlam, el dels internaments no voluntaris o internaments
involuntaris, perquè unes famílies que veuen com algú dels
seus veu en situació que no poden considerar adequades
l’essència de persones que tots voldríem per a tots.

És per això que Unió Mallorquina ha presentat aquestes tres
esmenes. La primera pretén suprimir el terme “de manera
definitiva”. He vist que la representant del Partit Popular ja ho
accepta, perquè res en aquesta vida és definitiu, jo estic
d’acord. La segona pretén ampliar el termini que s’havia fixat,
i pensam que els sis mesos per intentar la signatura del protocol
és un termini adient per a la firma d’això. I un tercer aspecte
pretén que, si pel que fos no s’arriben a aconseguir totes les
signatures d’aquest protocol, que aquest protocol es pugui dur
endavant i aquest parlament sàpiga qui és que no ha volgut
signar aquest protocol d’internament no voluntari.
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Crec que tots estam d’acords en això, i crec, i esper i deman
dels altres grups el suport a les nostres esmenes perquè pugui
aprovar-se per unanimitat un tema tan necessitat de consens
com el d’aquest protocol d’internaments no voluntaris. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d’Unió Mallorquina.
Grups que vulguin intervenir? Sr. Ramon, en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i d’una manera molt, molt
breu, simplement per dir que nosaltres estam d’acord amb les
esmenes que presenta Unió Mallorquina a través del Grup
Parlamentari Mixt, com sembla ser que la portaveu del Grup
Popular hi estaria d’acord, el que nosaltres voldríem, i pensam
que s’aconseguirà, és que hi hagi un acord per unanimitat
d’aquest parlament en aquest tema, que és transcendent i al
mateix temps és difícil i complicat de dur endavant. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida  i
Ecologista. Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Compareixem per fixar la nostra postura i dir què en
pensam, d’aquesta moció que presenta el Grup Parlamentari
Popular, i que es deriva de la interpel Alació que varen fer el
passat dia 10 d’abril, i que fa referència a la signatura del
protocol d’internaments no voluntaris per part de les
institucions públiques implicades. Com ja vàrem fer en el
moment de la interpelAlació, com ja vàrem fer en el moment en
què es va aprovar per unanimitat una resolució, casualment
també en el mes de maig de l’any passat, que feia referència a
aquest tema, igualment que a la presentació de la proposició no
de llei davant aquest ple, igualment a la proposició que es va
fer a la Comissió parlamentària d’Assumptes Socials, nosaltres
volem continuar insistint que volem situar aquest problema
dins els seus justos límits, que com a parlamentaris, com a
diputades i diputats que estam interessats a promoure
iniciatives que afavoreixin la salut pública, i en aquest cas la
salut mental, hem d’atendre la problemàtica que generen
aquestes situacions, que podem dir que són comptades. Són
situacions molt crues, són situacions molt difícils, són
situacions molt esfereïdores, però també són situacions
relativament molt poques. Si ens fixam en els indicadors de
salut mental, contrastats, en aquestes illes assenyalen que una
de cada quatre persones corre el risc de patir un trastorn
mental, una de cada quatre. Això és molt, i és greu, i a més a
més de cada dia va en augment. S’observa, però, que no més
del 0,5% requereix ingrés hospitalari. Això ja no obstant, 0,5%
que requereix ingrés hospitalari. I d’aquests, podem dir que
ultrapassen la desena de casos anuals com a persones mentals

que han de ser ingressades i es neguen a ser ingressades, i a
nosaltres ens agradaria situar-ho en aquest context. Mirem any
per any quants de casos hi ha hagut, segons les dades que
tenim nosaltres no ultrapassen el nombre de 10 per any.

El tractament de la salut mental, per a aquestes persones
que pateixen demència i que es neguen a ser internades
voluntàriament..., dit entre parèntesi, hauríem de reconèixer que
les persones que no pateixen cap demència, si haguessin de
passar per allà on han de passar algunes d’aquestes també s’hi
negarien, perquè no em diguin vostès que resulti gens atractiu
haver d’assistir a una sessió d’electroxoc, naturalment que no,
qualsevol persona amb mínimament dos dits de seny, s’hi
negaria. Aleshores aquest tractament per a aquestes persones
que pateixen demència i que es neguen a ser internades
voluntàriament, dels del nostre punt de vista requereix d’una
més alta interacció entre els diversos equips professionals, i
cap aquí va la signatura d’un protocol d’aquestes
característiques, com hem pogut veure tot al llarg d’aquesta
tramitació, des del 96 al 98, i aquests dos anys que duim de
legislatura.

Nosaltres, més que donar suport a una moció com la que ha
elaborat el Grup Parlamentari Popular, volem fer explícit el
nostre suport a les iniciatives del Govern progressista i
nacionalista que s’estan impulsant des de la Conselleria de
Sanitat i Consum. Nosaltres sabem que en aquests moments la
Comissió està en marxa, que en aquests moments totes les
administracions, com ha dit molt bé la representant del Grup
Parlamentari Popular, han designat representants, i les primeres
reunions que s’han celebrat, un dels punts que s’han tractat
han estat precisament elevar als seus respectius superiors la
firma d’aquest protocol. Per això nosaltres veim que el Govern
de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Sanitat i
Consum, ja està coordinant les entitats que participen en
aquest protocol, i nosaltres esperam que també se’n tenguin
recollides totes les signatures necessàries.

És per això que nosaltres donam suport a aquesta esmena
que ha presentat el Grup Parlamentari Mixt, perquè entenem que
millora bastant el text de la proposta original que ens havia
presentat el Grup Parlamentari Popular. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President, molt breument, per dir que donarem
suport a aquesta proposició que presenta el Grup Popular amb
les esmenes que ha presentat Unió Mallorquina, el Grup Mixt,
p erquè no hem d’oblidar que aquesta comissió ja s’ha reunit,
per tant la Conselleria de Sanitat sí està coordinant ja aquestes
administracions, i no es pot forçar de cap manera -i entendran
que és molt difícil a vegades, que altres administracions signin
el protocol. Allò que és important és que el protocol funcioni i
està funcionant, i tenim una experiència a Menorca fa 15 dies
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que gràcies al protocol, dit pels psiquiatres de l’hospital, ha
funcionat amb l’operatiu que es va posar en marxa.

Nosaltres creim que sí, que seria ideal que se signés el
protocol, seria important, però no estam d’acord amb el fet que,
si no se signa, enterram el protocol, absolutament en desacord.
Recordem, si no, l’anterior protocol que es va signar en aquesta
comunitat entre el Sr. Romay i el Sr. Matas, protocol que es va
signar i ha estat dinamitat. Estava signat, aquell protocol estava
signat; aquest no està signat i està funcionat. Si se signa millor,
però si no, no passin pena que està en marxa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon en nom del Grup Socialista. Sra.
Cerezo..., si vol intervenir...

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera de Sanitat, en primer lloc vull agrair a
aquells grups que han entès, perquè s’ha explicat clar, el que
vol dir un protocol, el que vol dir aquesta necessitat, el que vol
dir el patiment de les famílies i, a la fi, el que vol dir, que és la
manera, un internament involuntari, iniciar un tractament
terapèutic per a malalts que s’hi neguen. 

No he vingut preparada amb estadístiques per poder
contestar al Sr. Buele, però li diré que l’OMS reconeix que hi ha
un 3% de malalts esquizofrènics, dentro de la población
mundial és un 3%; a aquest 3% hem d’afegir la seva família,
pare, mare, germans, que pateixen quan hi ha una situació
d’aquestes quasi amb la mateixa intensitat amb què la pateix el
malalt. 

Fer un petit aclariment dels electroxocs. Sr. Buele, vostè està
antiquat; els electroxocs no tenen res a veure amb aquells
electroxocs terrorífics tipus Frankenstein; actualment es fan
amb anestèsia, amb una preparació perquè no hi hagi
contractures musculars, duren el temps de dir “un, dos, tres”,
el malalt no en té record i no s’empren res més que per unes
depressions d’aquelles molt greus o uns estats catatònics, i
fins i tot -i això el sorprendrà- per a persones embarassades en
els primers mesos que no poden ser tractades amb neurolèptics.
Pot consultar açò amb qualsevol psiquiatra i aclarir d’una
vegada un poc aquesta confusió que vostè pateix.

Bé, vostè em diu la proporció que malalts que han estat
ingressats aquests anys, i jo li diré els molts que no han estat
ingressats, que han quedat a ca seva, que no han pogut ser
traslladats, etc., però açò no és per aquí.

Vull agrair al Sr. Gascon també la seva intervenció. En
realitat consider necessari el protocol perquè tant..., ara potser
a Menorca no falla tant però ha fallat molt, falla molt a Mallorca
i també falla a Eivissa. És a dir, som una federació i, de
coneixements, n’he recollit prou.

Gràcies a tots, si és que voten a favor, per la seva
colAlaboració. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cerezo, ha admès les esmenes...?

LA SRA. CEREZO I MIR:

Sí, sí, les esmenes estan acceptades. Jo en realitat ja les he
acceptades a la primera intervenció, però queda tot acceptat i
conforme. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aleshores deman a la Cambra, amb la
inclusió de les esmenes de supressió 2228, amb la de
substitució 2229 i la d’addició 2230, si es considera aprovada
per unanimitat aquesta moció.

Idò queda aprovada per unanimitat la moció 1927
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a signatura
del protocol d’internaments no voluntaris per part de les
institucions implicades.

II.2) Moció RGE núm. 2071/01, del Grup Parlamen tari
Popular, relativa a política del Govern en relació amb les
guarderies i escoles infantils de 0-3 anys. (Derivada del debat
de la interpelAlació RGE  núm. 1571/01).

Passam a la següent moció, que és la 2071, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb les guarderies i escoletes infantils de zero a tres
anys, derivada del debat de la interpel Alació 1571. El Sr. Jaén
Palacios té la paraula en nom del Grup Popular per defensar la
moció presentada per ell.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, hace dos semanas, hace 15 días, interpelábamos al
Gobierno sobre su política en materia de guarderías y escuelas
infantiles, y quienes estaban presentes, quienes han podido
leer el Diario de Sesiones habrán llegado a la única conclusión
posible porque no hay otra: que este gobierno es un gobierno
carente de ideas, es un gobierno que está a punto de pasar el
ecuador de su mandato porque la legislatura acaba cuando
acaba, y es un gobierno alicorto, un gobierno que no ha hecho
nada, y en expresión de Ortega podemos decir que es un
gobierno que tiene una política de vuelo gallináceo, ya saben
que las gallinas no vuelan mucho, que vuelan en tramos cortos.

(Rialles)

Por tanto, con independencia de que esa expresión ha
causado risa en los escaños y es verdad, Ortega utiliza eso
muchas veces para hablar de instituciones y personas que
tienen pocas miras, en consecuencia dos cosas dijo el Gobierno
de esa interpelación. La primera, que se había dedicado a
repartir 60 millones de pesetas, no llegaba, casi 60 millones de
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pesetas; ¿de dónde venían?, de Madrid, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y los había repartido, como
procedía, pues entre guarderías infantiles laborales y entre
guarderías que dependían de los ayuntamientos. Eso es lo que
hizo el Gobierno; se ha hecho un gran trabajo: le llegan 60
millones y los reparte. Por tanto, en dos años eso es lo que se
ha hecho. Y por otra parte el consabido ataque al Partido
Popular en referencia a las transferencias educativas que es la
milonga de siempre, con la misma letra y con la misma canción,
la misma música, que estamos hartos ya de escuchar.

A raíz de esa interpelación nuestro grupo decide presentar
una moción instando al Gobierno a una actuación muy sencilla,
una actuación que se sustancia en que elabore un programa
integral, para una atención integral a la infancia de cero a tres
años, y le da un plazo generoso, un plazo de cuatro meses en
el cual nosotros estamos abiertos incluso a poder establecer
otro plazo, pero creemos que en cuatro meses hay tiempo
suficiente para eso. ¿Por qué instamos al Gobierno a esa
cuestión, a esa iniciativa, que tome esa iniciativa? Pues, como
decía antes, porque no ha hecho nada y, en segundo lugar,
porque las circunstancias, que son las que también impulsan a
veces las actuaciones del Gobierno, obligan a eso.

Yo recordaba, y creo que debemos recordarla hoy también,
la Ley de la conciliación de la vida laboral y familiar, recordaba
la necesidad que tenemos en España, como en otros países
pioneros ya la han tenido, de que la incorporación de la mujer
al mundo del trabajo tiene que tener las menos trabas posibles,
es decir, si es posible ninguna, hay que ir limando esas
diferencias que existen entre los sexos para acceder al pues to
de trabajo.

Por otra parte hacía referencia a una cuestión también de
actualidad, y era que el Congreso de los Diputados hacía
escasamente un mes y medio que había tomado la iniciativa,
aprobado una iniciativa parlamentaria en la que se instaba al
Gobierno a que en la próxima conferencia sectorial de la mujer
se incluyese un punto para la elaboración de un plan nacional
de guarderías y escuelas infantiles. Como ese plan tiene que
hacerse por imperativo de la propuesta acordada en el
Congreso en colaboración con comunidades autónomas y con
ayuntamientos, parecía procedente que este gobierno, cuando
fuese a sentarse en esa conferencia sectorial y después en las
(...) previas que tuviesen para el plan nacional, supiese cuáles
son las condiciones de Balears, qué problemas hay y cómo se
pueden hacer las cosas, y de ahí viene la moción.

Es verdad, como dije el otro día, que ese plan, en el cual no
entramos nosotros en los detalles ni en su contenido, deberá
abordarse con carácter interdepartamental, porque aquí hay
varias consellerias que están afectadas por ese hecho social.
Ese hecho social significa reconocer que muchos
departamentos están implicados y que exige una actuación de
una política transversal. Citábamos Trabajo, citábamos
Educación y Cultura y citábamos Bienestar Social. 

Pues bien, eso es lo que hoy presentamos aquí. Bien es
cierto que han presentado una enmienda que después
tendremos ocasión de referirnos a ella, porque no voy yo a

referirme a ella sin que ustedes la presenten, sería una
descortesía por mi parte, y vamos a contestar a la misma, pero
lo que pedimos, que creemos que es una petición razonable,
viene avalador por un derecho fundamental, que es el derecho
del niño a tener la atención paterna y materna. 

¿Qué han hecho otros países europeos a este particular?
Pues fundamentalmente han hecho una cosa, que es garantizar
ese derecho pues de la mejor manera posible, y es habitual que
los países nórdicos, que son pioneros en estas cuestiones por
razones que ustedes conocen, pues han intentado que el niño
permanezca en casa al menos el primer año de vida. Eso lleva
políticas sociales y políticas laborales añadidas que hay que
recordar, y en el caso que eso no haya sido posible, pues se ha
instituido la figura de lo que se llama “la mare del dia”, la
madre del día que atiende, bien en su casa, bien de forma
rotativa en otras casas, a tres o cuatro niños. Es fundamental
que esta comunidad, donde la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo está por delante de otras comunidades,
tenga una respuesta satisfactoria y, por tanto, la moción que
hoy presentamos intenta que el Gobierno reflexione sobre un
hecho social, que tiene que dar respuesta, y permanezca atento
a ella y no detrás de la roca como ahora está.

Eso es todo. Muchas gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jaén. El Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado una enmienda de substitución, la número 2231,
y para defenderla tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres consideram que la proposta
que fa el Grup Popular és una proposta que no respon a les
necessitats que en aquest moment, en aquesta comunitat i en
el conjunt de l’Estat espanyol, tenim en relació al tema
d’escoles infantils. A la intervenció del Sr. Jaén, no m’hi referiré
en excés, ja que poca cosa nova ha afegit, tret dels seus
reiterats discursos sobre la inacció del Govern i les seves
referències a temes d’agricultura i ramaderia avícola, però creim
que fer un estudi, fer un pla poca cosa aporta. 

Nosaltres creim que s’ha de fer qualque cosa més i,
concretament, en el darrer Consell de Ministres d’Espanya, el
de dia 27 d’abril de l’any 2001, es va ja concretar aquest famós
pla que s’ha de dur a terme per fomentar l’ocupació i
especialment l’ocupació d’aquelles persones que històricament
han tengut més dificultats a un determinat moment de la seva
vida per poder accedir, per tenir les condicions familiars i
socials per poder accedir a un lloc de feina que són les dones.
En aquest sentit, un dels temes al qual es fa una referència
explícita dins aquest acord del Consell de Ministres és que es
continuaran els programes de creació de serveis de proximitat
per a les persones dependents ampliant els programes
d’atenció a nins de zero a tres anys. Perquè no fuig a ningú que
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no només és necessària la voluntat de fer coses d’aquestes,
sinó que és necessària una ingent quantitat de recursos
econòmics, recursos econòmics d’inversió, que és la
construcció de locals, d’infraestructures idònies per a
l’impartiment d’aquesta acció docent, perquè docent és aquest
període gràcies a una llei que varen fer els socialistes, docent
és aquest període de l’educació dels infants, però també
necessita una gran despesa en despesa corrent, en capítol 1: els
nins necessiten una atenció molt personalitzada en aquest cicle
de zero a tres anys i, per tant, al marge de voluntats, és
necessari que aquells recursos que no han existit en un moment
donat de la història, de qualque manera compareguin, i com que
en aquest moment i en aquest país, amb el sistema de
finançament que tenen les comunitats autònomes, els recursos
han vengut donats d’acord amb unes transferències, bé o mal
fetes, no entraré en aquest tema, però amb unes transferències,
i en aquestes transferència no figurava en cap cas, perquè no
estava així estipulat a la llei, l’educació infantil, es tracta del fet
que hem de posar recursos damunt la taula, i això no es pot fer
sense tenir en compte els pressuposts generals de l’Estat, no
només el pressupost (...), i així ho ha entès també el Govern
central, almanco amb aquest acord de Consell de Ministres, que
posteriorment s’haurà de desenvolupar.

I per això és aquesta proposició nostra, que creim que fa
una passa més de la que fa el Partit Popular. Creim que ens hi
hem de comprometre un poc més perquè hi volem ser, en
aquesta participació.

Fa pocs dies, l’exsecretari d’Estat, que ho era a la legislatura
anterior, el Sr. Nasarre, parlava del fet que s’havien de posar en
marxa els mecanismes, i jo crec que degué ser un lapsus a la
seva exposició, que deia que el Ministeri d’Educació i les
comunitats autònomes governades pel Partit Popular ja estaven
planificant com s’havia d’implantar aquesta educació de zero a
tres anys. Jo m’imagin, i possiblement convendria fer-li una
pregunta, al Sr. Conseller, un dia d’aquests, si ja ha estat cridat,
encara que no sigui una comunitat del Partit Popular, però crec
que aquest és un tema que, al Govern de l’Estat, l’hi ha
d’obligar a negociar-ho amb totes les comunitats, el tema
d’aquesta implantació del Pla d’acció per a l’ocupació per a
l’any 2001.

Els recursos que hi ha són importants, són inespecífics, són
molt genèrics, no sabem exactament a què es destinaran, però
bé, nosaltres creim que hi ha una quantitat bastant important
com són -si no m’equivoc- 2.116 milions en el primer període. Jo
crec que alguna de les coses es pot fer en aquest sentit. Per
tant nosaltres, i així ho hem introduït en el punt 3 i ho hem fet
amb el coneixement d’aquest acord del Consell de Ministres,
creim que aquesta actuació s’ha de fer establint uns convenis,
convenis transparents que siguin equitatius a totes les
comunitats autònomes d’acord amb les seves necessitats, i el
Govern d’aquesta comunitat ha de liderar evidentment les
administracions de rang local perquè són al final aquelles que
seran responsables de dur a terme l’acció educativa, o bé, tal
com preveu la Llei orgànica del dret a l’educació, també les
entitats sense fi de lucre.

Per tant esperam que el Partit Popular hagi rebut amb bons
ulls aquestes esmenes, que van en la direcció del que ell
demanava i que també en aquest sentit és la nostra, però creim
que donen una resposta més adequada al problema que en
aquest moment tenim a sobre. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Crespí. ¿Grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo Izquierda Unida y Ecologista tiene la palabra el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, supòs que tots estarem d’acord en un punt, que és el
de la importància d’aquesta etapa de zero a tres anys en el marc
de l’educació. Potser persones opinaran que s’ha de veure des
del punt de vista social, com ha fet el Sr. Jaén Palacios a la seva
intervenció com a portaveu del Grup Popular, potser altres
incidiran més en l’aspecte educatiu de la presència d’aquesta
etapa dins el sistema educatiu; nosaltres ho feim també més
amb aquest segon aspecte.

La realitat és que l’Estat encara no ha incorporat aquesta
etapa de zero a tres anys dins el sistema públic educatiu. Hem
de recordar les diferents propostes que s’han fet des
d’Esquerra Unida en el Congrés dels Diputats perquè fos així,
perquè l’etapa educativa anàs del zero als 16 anys, o també hem
de recordar la iniciativa legislativa popular del 6% del PIB
dedicat a educació, que va ser en primer lloc mantinguda dins
un calaix durant dos o tres anys a la darrera legislatura del Partit
Socialista al Govern, i després votada desfavorablement pel
Congrés dels Diputats, o no acceptada pel Congrés dels
Diputats amb la majoria del PP. Vull dir que aquestes accions
precedents s’han de tenir en compte perquè és una situació que
supera el que són els àmbits territorials autonòmics, encara que
no vol dir que des dels àmbits territorials autonòmics i polítics
autonòmics també s’hagi de tenir en compte.

L’objectiu que sigui aquesta la incorporació de l’etapa de
zero a tres anys al sistema públic, i quan parl de sistema públic
no parlam que sigui obligatòria sinó que sigui opcional la
presència escolar en aquesta etapa, perquè entenem
perfectament aquesta possibilitat d’un ingrés posterior, en els
dos, tres anys a l’etapa educativa, lògicament, però que sigui
reconeguda pel sistema públic, i açò naturalment hauria de tenir
corresponents conseqüències econòmiques en el finançament
de les competències educatives que també hauria de ser efectiu
sobre el finançament de la dotació de competències que ja
tenen les comunitats autònomes. Ho veim un problema molt
més gran i molt més ampli.

A Balears la situació que es dóna a cada illa és diferent
perquè la situació o el procés que hi ha hagut de creació
d’aquesta xarxa de zero a tres anys, a vegades vinculada a zero-
sis, ara ja no, ha estat també diferent a cada illa i ens trobam
amb un mapa molt divers. Estic pensant més amb Menorca,
encara que també algunes experiències de Mallorca, iniciativa
municipal, iniciativa municipal que pot ser directa en
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contractació de personal i instalAlacions, o indirecta a través de
patronats, a través de convenis, etc., iniciativa privada-privada,
purament privada, iniciativa d’escoles privades que creen
aquesta oferta d’etapa zero a tres anys dins la pròpia escola,
cooperatives d’ensenyants, associacions de veïnats que creen
aquestes escoles, o associacions de pares i mares d’alumnes
que les creen. O sigui, que hi ha molta diversitat d’iniciatives i
una situació també entre elles que és molt diferent, i la situació
actual a cada una de les illes jo crec que es correspon molt a
l’esforç que a cada lloc, a cada municipi, a cada illa s’ha fet.

El Partit Popular va interpelAlar el Govern, nosaltres no vam
intervenir en la interpelAlació, com sol ser tradicional perquè
trobam que és una cosa -podem anar errats o no- entre oposició
que interpelAla i Govern, però sí que hem d’intervenir a l’hora de
posicionar-nos davant la moció corresponent i també davant
les esmenes que ha presentat el Grup Socialista. 

El contingut de la interpelAlació era quin havia de ser el
paper del Govern de les Illes Balears davant aquesta
problemàtica, i davant aquesta moció que es presenta nosaltres
hem de fer referència sempre al mateix. En primer lloc, ja hi ha fet
referència el Sr. Crespí en nom del Grup Socialista, que ha estat
un record que hem de tenir, perpetu, en aquesta cambra, és la
dotació de les competències educatives de l’any 1998 que va
acceptar en solitari el Grup Popular; ells s’ho van cuinar, ells
s’ho van menjar. En aquests moments, però, açò té
conseqüències reals sobre la capacitat de l’actual govern per
intervenir en tot l’ampli marc de necessitats de l’educació a les
Illes Balears. Açò ho hem de recordar; no es tracta de parlar
malament del PP, que acostuma a ser la cançoneta del Sr. Jaén
Palacios, sinó de dir quina és la realitat, i la realitat és que
vostès, com a grup parlamentari en aquells moments majoritari
o com a govern, van acceptar unes competències que creaven
dèficit immediat en aquesta comunitat autònoma.

Una altra qüestió que hem de tenir en compte és l’esforç
econòmic inversor que ha de fer aquest govern en detriment
d’altres àrees per donar satisfacció a les demandes i necessitats
del sistema públic obligatori, que ha estat explicat prou
vegades pel conseller i és prou conegut dels membres
d’aquesta cambra. També l’esforç econòmic -ho va explicar el
conseller a la interpelAlació i també s’ha de recordar- de tota
l’etapa de tres a sis anys amb la concertació d’aquesta etapa,
que és cert i també jo ho record, no costa res, que va ser iniciat
pel govern del Partit Popular i que ha estat completat pel
govern del pacte de progrés.

A part, també, iniciatives de l’actual govern de tipus
curricular que haurien d’anar acompanyades, açò és ben cert,
també, de propostes econòmiques, que no només s’ha
d’obligar a uns currículums determinats en l’etapa de zero a
setze anys, sinó que també hi ha d’haver propostes
econòmiques.

El Partit Popular fa una moció molt escarida i general, com
ha dit el portaveu de la moció, molt general i escarida, no tant
per modèstia sinó perquè potser tenen una proposició no de llei
presentada en aquesta parlament, que no sé si encara està en
vigor però jo la vaig veure presentada, que és molt més

concreta en altres aspectes i que tal vegada amb la proposició
no de llei ja tornarem insistir en cada un d’aquests aspectes i
per açò la fan un poc més general.

Abans de continuar, però, perquè el Sr. Jaén Palacios no
ens ho recordi més, jo li podria fer arribar dues respostes, una
per escrit i una altra del Diari de Sessions d’aquest ple de l’any
1999. La resposta per escrit era del conseller Ferrer, vostè trob
que se’n recordarà, Manuel Ferrer, que era del Partit Popular,
em sembla, i a una resposta per escrit que era del març del 99 -
tampoc no fa tant, tampoc no fa tant, el març del 99- nosaltres
li demanàvem quines iniciatives tenia el Govern de les Illes
Balears en educació infantil de zero a tres anys i la resposta
textual era que no en tenia cap, zero. Almanco alguna cosa s’ha
millorat respecte del govern de dretes del Partit Popular. I una
altra qüestió plantejada davant... De dretes, perdó, Sr. Cristòfol
Huguet, és un govern de dretes, lògicament, no em faci
equivocar, almanco als que tenim un ensenyament polític
tradicional, de les velles tradicions de dividir... En tot cas,
també davant aquest plenari el conseller, llavors, d’Educació,
va respondre una altra pregunta quan li va ser formulada
oralment davant el ple, sobre què pensava fer el Govern quan
l’any 2002 entrés en vigor el Decret 1004, d’adequació
d’escoles infantils. La resposta va ser tocar el Decret 1004 per
rebaixar les condicions. O sigui, no ajudar el compliment, sinó
rebaixar les condicions de compliment. Aquestes han estat les
dues actuacions del Partit Popular i s’han de tenir en compte,
perquè són coses bastant recents en el temps.

Les esmenes del Partit Socialista, molt més concretes i que
nosaltres veim amb bons ulls i tendran el suport, lògicament, la
primera és el reconeixement del problema, i jo crec que si s’han
de cercar solucions el primer que s’ha de fer és reconèixer el
problema i passar pel reconeixement del problema en aquest
parlament és una primera passa que jo crec positiva i s’ha de
donar compte, la necessitat de creació de noves places escolars
en aquesta etapa tant per raons educatives com per raons
socials. També hauríem de tenir en compte un altre problema
que en el punt número 4 de l’esmena sí que es té present, però
també de reconèixer no només (...) de noves places, sinó
reconèixer les condicions en què es donen les actuals. Açò
també és una part important del problema.

Una segona proposta, ja directament dirigida al Govern de
les Illes Balears, és desenvolupar el Decret 1004; no sabem en
quina direcció es planteja aquest desenvolupament; en tot cas
és una petició de desenvolupament que ja sabríem llavors
quina direcció adopta per poder opinar si trobam que és una
direcció correcta, però per la sintonia i empatia que tenim
aquestes forces polítiques jo supòs que serà una direcció vista
per tots correctament.

El tercer punt és instar el Govern espanyol per fer efectives
les promeses d’actuació a l’etapa de zero a tres anys, que
sempre veurem des del nostre grup aquest pla nacional de
guarderies i escuelas infantiles , etc., etc., sempre el veurem com
una cosa transitòria, perquè nosaltres creim que aquesta etapa
de zero a tres anys ha d’entrar dins el sistema públic, per part
de l’Estat s’ha d’incorporar en el sistema públic. Açò és
definitiu i succeirà, més tard o més prest succeirà. S’ha
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incrementat el sistema públic per a l’etapa superior, de més
edat, i en el futur supòs que s’anirà per a l’etapa inferior de zero
i s’arribarà als setze anys. Crec que serà així el que veurem,
encara que també he sentit dir que podria ser de setze a devuit
anys la pròxima passa que es doni. Jo crec més prioritària
l’etapa de zero a tres anys que no dels setze als devuit anys; ho
dic jo com a Grup d’Esquerra Unida i Ecologista i crec que és
així.

Està bé instar el Govern espanyol, i després s’insta, en un
quart punt, el Govern de les Illes Balears a colAlaborar amb les
institucions locals en la creació i manteniment de centres, o
sigui, dur una línia d’ajudes a institucions locals. Jo crec que...,
estam completament d’acord amb aquest quart punt, però jo
crec que també és adaptable aquest quart punt a la situació que
es pugui donar a cada illa. Per exemple, a l’illa de Menorca els
ajuntaments són els principals protagonistes en ajudar a
l’oferta, ja sigui directament o indirectament, de l’etapa de zero
a tres anys, però també hi ha hagut tradicionalment la
intervenció del Consell Insular de Menorca, que no ha passat
a les altres illes, en què no hi ha intervenció dels consells
insulars, però que sí que hi ha hagut a Menorca, i a Menorca hi
ha el manteniment d’un equip d’atenció primerenca a la zona de
llevant, que és una reivindicació antiga, ja, d’unificar allà un
programa de subvencions directes a escoles infantils o un
programa d’inversions que s’ha fet amb els ajuntaments
d’inversions en adequació d’escoles infantils, que per a l’any
2001 són 20 milions de pessetes i que també ja tenim plantejat
al Govern de les Illes Balears la participació com a una tercera
cama dins el finançament d’aquest programa d’adequació.

Tal vegada sí que seria adaptable, si s’acceptés o encara
que no s’accepti per part del Grup Popular si açò és una línia
d’actuació del Govern, que a cada illa es faci segons com s’hagi
iniciat aquesta actuació, i a nosaltres ens agradaria, lògicament.
Ara ja parl més com a conseller, i em perdonaran els diputats,
que no com a diputat, però que s’adapti l’actuació a cada illa i
a l’illa de Menorca es tengui en compte la iniciativa que ja el
consell insular ha tingut en aquest sentit. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà suport, si té
opció i així ho accepta el Partit Popular, a l’esmena que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista perquè, malgrat no
agradi al Partit Popular i al seu portaveu, jo pens que no poden
deixar de fer esment a les mancances estructurals greus que
pateix el nostre sistema educatiu, el sistema educatiu de les Illes
Balears, acceptades per un govern que va admetre unes
transferències dotades molt malament i que any rere any el
Govern de les Illes Balears ha d’anar incrementant aquesta
dotació amb fons propis, ja que no li arriben amb fons

transferits pel Govern de l’Estat per a aquest servei que ha de
donar.

No es va tenir en compte tampoc que la població escolar de
les Illes Balears és una població en creixement, exactament en
l’inrevés del que passa a les altres comunitats autònomes, on
el nombre d’alumnes va disminuint any rere any, i també hem
d’afegir que les Illes Balears té el segon cicle d’educació infantil
totalment gratuït i per a tots els ciutadans que el volen utilitzar,
i amb açò també va al capdavant del que són les autonomies a
l’Estat espanyol.

Nosaltres pensam que no només 60 milions és l’aportació
que fa el Govern per a aquest cicle d’educació infantil, i així ho
va expressar també el conseller en el debat de la interpelAlació;
per una banda anam al capdavant del que és l’escolarització de
tres a sis anys, per una altra s’estan elaborant els currículums
de tota l’etapa d’educació infantil de zero a sis anys; per altra
banda també es té en marxa un decret d’ordenació pedagògica
d’aquesta etapa de zero a tres anys, i s’està treballant en
colAlaboració amb els consells insulars i amb els ajuntaments
per fer un pla d’extensió gradual de l’oferta escolar d’aquesta
etapa que avui és motiu de la moció del Partit Popular.

Per tant nosaltres entenem que l’aportació que fa a
l’educació infantil el Govern de les Illes Balears, de 2.200
milions de pessetes, és evident que no és suficient.
Possiblement els que treballen a l’etapa de tres-sis ho
consideren insuficient, però és un esforç prou important que fa
aquest govern en l’etapa d’educació infantil i que ara agreujaria
les inversions previstes, que són de 25 centres nous, de 25
nous centres i de 130 aules, noves aules, a centres ja existents,
que evidentment jo no sé si aquestes inversions estaven
previstes quan es van rebre aquestes transferències, però el
que és cert és que el Govern les va fent, i per tant minvar el que
és l’obligació o les obligacions que té aquest govern amb
l’ensenyament obligatori per satisfer l’etapa de zero a tres anys,
no ens semblaria correcte i entenem que és una feina que s’ha
d’anar fent conjuntament amb els ajuntaments, que són els que
en aquests moments estan treballant més aquesta qüestió, amb
els consells insulars, i anar-la implantant d’una manera
progressiva i que, evidentment, 60 milions són pocs, però és
evident que si es comparen amb res són molt.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Jaén Palacios intuesc que
voldrà intervenir per contradiccions.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, bueno, debo decir que he hecho un gran esfuerzo
para no pedir el amparo al presidente de la Cámara, porque la
enmienda que presentan ustedes es un atraco parlamentario, un
atraco parlamentario a la bolsa de iniciativas del Partido
Popular, y ahora me explico, después lo voy a explicar, porque,
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para no llamarle filibusterismo parlamentario, este es un atraco,
ustedes han metido la mano parlamentaria en la bolsa del PP y
ahora hacen una enmienda en ese sentido.

Bueno, básicamente nuestra propuesta es muy sencilla. Se
ha dicho; yo la podría haber complicado mucho más diciendo
qué contenido tenía que tener ese plan..., en fin, complicarla
muchísimo. Hemos querido dar mucha libertad al Gobierno,
como creo que un ejecutivo debe tener para hacer un plan,
libertad absoluta, luego que lo presente y ya se discutirá, pero
veo que los tiros no van por ahí, sino que ustedes presentan
una enmienda de substitución, como digo, con atraco
parlamentario.

¿Qué nos dicen en los puntos que ustedes hacen, en el
punto número 1? Bueno, pues es una evidencia. Yo creo que el
punto número 1 estamos de acuerdo todos que si aquí venimos
a discutir sobre guarderías y escuelas infantiles dicen ustedes:
“El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat de
potenciar la creació de places escolars en el primer cicle
d’educación infantil, tant per raons (...) com socials”. Bueno,
eso es obvio, aquí venimos a discutir esto y estamos de
acuerdo, no podemos ningún reparo a eso porque es clarísimo.
Pero después empieza el atraco, el atraco parlamentario, y
ustedes dicen: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a desenvolupar el Real Decreto 1004 (...), de 14 de
junio”. Si ustedes van a la proposición no de ley del PP
registrada el 14 de marzo, es decir, hasta el 7 de mayo hay
muchos días, ¿verdad?, el registro no engaña, pues resulta que
nosotros en esta proposición no de ley ya instamos al
Gobierno a lo que ustedes piden. Bien es verdad que no la han
copiado textualmente, han quitado “desenvolupar el que
disposa”, han quitado “disposa”, han quitado el verbo, ahí,
pero en fin, atraco parlamentario.

Por tanto, no pretendan matarnos una iniciativa con una
enmienda que presentan en este sentido. No podemos apoyarlo
porque eso lo vamos a discutir el día que se discuta la
proposición no de ley, el día que se discuta eso.

Pero para mayor abundamiento en este apartado tenemos
que decir que al Gobierno ya se le obligó a esto cuando
debatimos por dos ocasiones en el debate de política general,
sobre orientación de la política del Gobierno de esta
comunidad, 1999 y el año 2000; en el año 2000, por ejemplo, se
insta al Gobierno a que haga eso; en el 99 a que estudie y en el
2000 a que lo desarrolle. Bueno, no ha hecho nada, el Gobierno.
¿Es que una enmienda va a tener más valor que las propuestas
de resolución que la Cámara aprueba aquí? Por tanto, es decir...,
yo creo que esto está claro, no podemos pasar delante de los
que nosotros hemos hecho y hemos pedido.

Después en el punto número 3 estamos de acuerdo, en
lineas generales. El plan del 2001, el plan de empleo como el
plan del 2000, que ya anunciaba medidas en este sentido, se va
a desarrollar. Por eso queremos que el Gobierno tenga el plan,
su programa hecho aquí para ver qué puede hacer con eso. Ya
después pediremos a Madrid; no es el momento, no es el
momento si no hay todavía un plan, un programa que

conozcamos un poco todas estas cosas aquí, de educación
infantil. Por tanto, a nuestro juicio no procedía.

Y por último, todo lo que hace referencia a instituciones
locales, que supongo que son ayuntamientos, instituciones
locales que ustedes les llaman aquí en su apartado último, pues
nosotros también lo pedimos en la proposición no de ley. Por
tanto dejen de meter la mano en la bolsa del PP y piensen algo
más que lo que nosotros hemos hecho, ya lo discutiremos en
su momento.

Por tanto, salvo el número 1, que podríamos apoyarles...,
apoyarles no, aceptarles para que se incorpore a nuestra...., i así
lo vamos a hacer, vamos a incorporar, si ustedes..., se va a
votar que se incorpore tal, o solamente se puede aprobar esto,
y ustedes luego después no apoyan nuestra moción no va a
tener mucho sentido.

Luego hay una serie de cuestiones que también se han
suscitado aquí. Una es lo bien que lo hace el Gobierno; bueno,
yo no quiero empezar a leer otras cosas porque habrá debate en
este momento cuando se presente aquí la proposición no de
ley, y otros asuntos sobre política, sobre visión política o
posición política, o como quieran denominarlo, postura política,
respecto a la Logse. Bueno, la Logse reconoce incluso en una
de sus disposiciones, de las muchas que tiene, que por
necesidades..., el término que emplea es por necesidades de
protección a la infancia, dice la Logse, podrán existir otros
centros que no sean estrictamente educativos, que también
estarán sujetos a autorización administrativa. Debatir que todo
sea en el sistema educativo es una postura añeja, y ya de hecho
no la aplica nadie, nadie; los países más aventajados de
Europa, los países nórdicos, en esta cuestión están
manteniendo la doble red, una red con un carácter más bien
asistencial, socioasistencial, si quieren, y una red estrictamente
educativa a partir de los tres años. Eso es lo que hay, y ustedes
ahora aquí nos quieren traer, pues bueno, una política que eso
no se ha hecho en ningún sitio y, bueno, seguramente tienen
sus razones, pero no podemos volver al pasado o volver a lo
que nadie ha hecho nunca, ¿verdad?, yo creo que es mejor
hacer lo que otros han hecho antes que nosotros.

En resumidas cuentas, dejando a parte lo del atraco
parlamentario, pues solamente pondremos, si a ustedes les
parece votamos nuestro texto, podemos reformar el plazo y
otras cuestiones que quieran, pero no aceptaríamos en nuestro
texto nada más que el apartado número 1, que creo que
evidentemente todos compartimos.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios.

Sr. Crespí, per què em demana la paraula?
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Evidentment perquè jo he defensat una esmena i m’he
posicionat respecte a la proposta. El Sr. Jaén primer ha defensat
la seva proposta, ara s’ha posicionat sobre la meva esmena, i a
mi em pareix que em toca contestar-li a allò que ha dit de la
nostra esmena i la seva acceptació. 

EL SR. PRESIDENT:

Reglamentàriament no li toca.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Si no, em deixi dir als meus companys què votarem, perquè
no ho saben. Ens ha fet una contraproposta i no ho saben. 

EL SR. PRESIDENT:

La proposta que ha fet el Grup Popular és incorporar el punt
número 1 de l’esmena de substitució que planteja el Grup
Socialista, i votar la resta, el text com està.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Però, Sr. President, a veure, que jo ho entengui. El Sr. Jaén
defensa una proposta, jo he defensat una altra proposta, el Sr.
Jaén té un altre torn, ergo...; això és com un silAlogisme, a mi em
toca un altre torn, que jo ho entengui, si no és que no ho
entenc. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vostè ho entén perfectament...

(Rialles)

...perquè s’ha suscitat aquesta qüestió moltes vegades a la
Junta de Portaveus. En aquest tractament indiscutiblement
vostè ha defensat una esmena, però si vostè intervé un altre
torn haurà de tancar el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No senyor, el Sr. Jaén ja s’ha posicionat respecte a la meva
pregunta i m’ha contestat sobre el que jo m’he posicionat sobre
la seva. Som jo que no tenc un altre torn. 

EL SR. PRESIDENT:

Què és el que marca el Reglament? El Sr. Jaén Palacios ha
intervengut per contradiccions i li ha dit el que accepta o no
accepta de la seva proposta, i el Sr. Jaén Palacios pot demanar
la suspensió del plenari per consensuar si han de consensuar,
però no obrir un debat sobre les esmenes en aquest cas.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, no ho entenc però acat la seva resolució. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vostès accepten que només els acceptin el punt
1?, o retiren i votam la moció en els termes amb què ve?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Punt intervenir, ara?, només per contestar això? 

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar això.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Idò..., no. 

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Idò procedirem a la votació de la moció que hem
debatut fins ara. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència queda rebutjada la moció 2071 presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació a les guarderies i escoles infantils de zero a tres anys.

III.1) Proposició no de llei RGE  núm. 882/01, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa  a hospitals públics a les Illes
Balears.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 882, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospitals públics a les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Gascon, en nom del Grup Parlamentari Socialista,
per defensar la proposició.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir que aquesta
proposició no de llei que presentam avui s’havia de debatre fa
devers uns mes i mig i, per causa de problemes d’aquest
diputat, no va ser defensada, i s’han produït dos
esdeveniments que podrien fer canviar algunes coses, com són
les declaracions del Sr. Bonet sobre el fet que no es farà la
reforma de l’hospital de Son Dureta, i les manifestacions de la
ministra Villalobos de la conversió de l’hospital de Son Llàtzer
en una fundació i no en un consorci.
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De totes maneres des del nostre grup volem que aquesta
proposició pugui ser assumida per tots els grups d’aquesta
cambra i, per tant, no parlarem d’aquests temes. Creim que és
una proposta constructiva i que molts dels seus temes ja s’han
debatut aquí. Nosaltres fins i tot pensam que aquesta
proposició no de llei podria ser considerada una moció
subsegüent a una interpelAlació que va presentar el Partit
Popular fa un parell de mesos i nosaltres vam manifestar que
així ho faríem, i hem fet aquesta proposició que pensam que pot
ser aprovada per tots els grups, com he dit.

Així, a la introducció, a l’exposició de motius, nosaltres deim
que hi ha una mancança històrica d’inversions en
infraestructures que ha fet que la nostra comunitat tengui el
dubtós privilegi de ser la comunitat amb una despesa per càpita
més baixa de tot l’Estat espanyol, incloent aquí les comunitats
autònomes transferides i les no transferides. Açò no és,
evidentment, des d’aquest any ni de l’any 2000, sinó que és des
de fa molts d’anys, des de sempre. Per a l’any 2000 ha estat una
despesa de 97.528 pessetes per habitant; és l’última de l’Estat
i l’anterior, que és Múrcia, té una despesa per càpita de 10.000
pessetes superior a nosaltres.

Hem de dir, perquè és cert, que els últims anys s’ha
augmentat la inversió a les Illes Balears, però açò no ha estat ni
molt menys suficient per acostar-se a les autonomies més
pròximes a la despesa de la nostra comunitat, sinó al contrari:
hi ha autonomies que en aquest temps han augmentat la seva
diferència. Nosaltres ens hem molestat a fer una gràfica;
Múrcia, que és la que està a sobre nostre, cada vegada ens
porta més diferència. A Balears ha augmentat des de l’any 93,
que eren 53.000 pessetes, a 97.000 i busques l’any 2000.
Nosaltres creim que aquest augment es motiva quasi
exclusivament per la construcció de l’hospital de Manacor l’any
95 i per la construcció de l’hospital de Son Llàtzer, que va
començar el 18 de gener de l’any 96. És a dir, pensam que
objectivament podem estar d’acord amb aquest diagnòstic del
fet que patim una mancança històrica d’inversions.

Jo afegiria, i és una opinió personal, que a més a més
aquesta mancança històrica, que és històrica, la qual cosa vol
dir que fa molts d’anys, també ha influït la manca d’interès de
les nostres illes per tenir més finançació. És difícil d’explicar si
aquí a Mallorca, concretament a Palma, hi ha tanta medecina
privada és perquè no hi ha infraestructura o si és al revés. Jo
crec que mai no podrem saber què va davant, una cosa o l’altra.
Tant sols recordar que ara s’està començant a Palma un centre
privat de 300 llits, quan ara en tenia 40, fins a aquest moment.

Bé, queda clar que el primer paràgraf pensam que pot ser
assumit per tots els grups parlamentaris, perquè és cert que hi
ha una mancança històrica, com hem dit.

Al segon paràgraf de l’exposició de motius manifestam que
els darrers anys no s’han fet les inversions adequades i que
s’ha produït un alentiment de les obres que estaven
començades. Jo no els cansaré dient els mils de milions que
deia el Sr. Romay que s’invertirien del 98 al 2001, que eren
18.000 milions, però ens veim obligats a comentar xifres que
donen irrefutablement la raó a allò que deim sobre les

inversions i l’alentiment. Així, nosaltres tenim aquí, en una
resposta escrita del Congrés dels Diputats del dia 1 de febrer
del 98, el secretari d’Estat de relacions amb les Corts deia que
a Balears “del año 98 al 2001 se realizarán inversiones por
importe de 19.000 millones de pesetas, concretamente la cifra
supera los 18.745 millones”, i ens explica aquí la construcció
de Palma II 8.482 milions, “finalización prevista para el año
99", l’hospital de Son Dureta 7.895 milions, i “ fase de
redacción del proyecto de obras de la reforma del hospital de
Menorca” 1.229 milions de pessetes.

Si s’han adonat de les dades i han reparat en les dades que
hem dit, en aquestes xifres parla de Menorca, reforma de 1.200
milions de pessetes, quan en aquest moment és construcció
5.000 milions de pessetes, vull dir que n’hi ha 3.500 més. Parla
de 8.000 milions a Son Dureta, quan l’última reforma havien de
ser 11.000, són 3.000 més, ja són 6.500. I no parla per a res
d’Inca perquè el gener del 98 encara no estava plantejat, i
parlaríem de 5.000 milions més, i dic 5.000 perquè poc després,
l’aleshores president del Govern balear deia: “ Estamos
hablando de adelantar -subrayo la palabra adelantar- para
financiar la construcción de un hospital en Inca”. Per tant, no
serien 18.000 milions de pessetes, sinó que serien quasi 30.000
milions, encara que siguin 2.500 a la finançació, que és l’únic
que queda del protocol, la cofinançació.

Per tant és evident que queden sis mesos i s’han d’invertir
25.000 milions de pessetes per fer el que he dit, el que va dir el
Sr. Ministre.

La realitat, quina és?, i també ens basarem en respostes del
Parlament del Congrés dels Diputat s. El 1998 els pressupostos
reflecteixen en la reforma de Son Dureta 283 milions; despesa
real, 9.000.281 pessetes. El 1999 2.593 milions; despeses, 48
milions de pessetes. Menorca l’any 98 125 milions de pessetes;
es van gastar 47 milions de pessetes. L’any 99 800 milions de
pessetes, es van gastar 13 milions de pessetes. És evident que
així no podem aconseguir arribar a la despesa que s’havia
previst i augmentar així la despesa per càpita. Hem de reconèixer
que a Eivissa sí que s’han fet quasi totes les inversions que
estaven previstes.

Vull recordar que tot açò surt de preguntes al Congrés dels
Diputats i per tant se suposa que són respostes certes del
ministeri. Queden, per tant, quasi 15.000 milions de pessetes per
invertir en set mesos, cosa que és impossible i, per tant, estarem
d’acord objectivament en què és cert el que diu l’exposició de
motius, que els darrers anys no s’han fet les inversions
previstes i per tant, de rebot, hi ha hagut un alentiment de les
obres en qüestió.

Lligarem açò amb la proposició pròpiament dita. Atès que
hi ha un retard franc de les obres, demanem en el primer punt
que s’enllesteixi l’hospital de Son Llàtzer aquest any, aquest
hospital que es va començar a fer el 18 de gener del 96 i havia
d’estar construït el 99; ha sofert retards, no els cansaré, aquí el
ministeri també ens diu que estava “prevista su terminación
para marzo del 99", és cert que després va anunciar que
s’acabaria el novembre d’aquest any i nosaltres demanam que
s’acabi aquest any, però pensam que s’estan produint uns
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moviments que no són de rebut, com és que el retard sigui
degut a la lenta negociació del protocol del 98, com ha
manifestat el director territorial, persona que sembla ser
normalment que no té cap responsabilitat en sanitat perquè res
no és culpa seva, ni dels hospitals, ni dels centres de salut, ni
del transport sanitari, absolutament res. De totes maneres
nosaltres, si algun grup ha d’estar més còmode, estaríem
disposats a fer una esmena que digués que aquest hospital
estigui el 30 de març de l’any 2002, no aquest any sinó el març
del 2002, malgrat la ministra va dir que acabaria el novembre
d’aquest any. Estam d’acord en el fet que poguessin fer una
esmena in voce així, sempre que poguéssim posar en aquesta
esmena que la part de la plantilla dels hospital del Govern que
voluntàriament vulguin passar a Son Llàtzer ho facin. No val
començar ara en què no es traspassarà el personal directament,
com diu aquí el Sr. Rodrigo, per tirar fum perquè no es vegi el
retard de l’obra i la seva pròpia incompetència.

En el segon punt d’aquesta proposició no de llei instam
p erquè es construeixin l’hospital d’Inca i l’hospital de
Menorca; no a posar la primera pedra a Inca el dia del Dijous
Bo, sinó que es comenci l’hospital d’Inca ja. I el que volem és
que s’habilitin partides pressupostàries per començar les obres;
recordem que als pressupostos de l’Estat aquest any per a Inca
hi ha 75 milions i per a Menorca 150 milions; açò únicament és
per pagar els plànols, no ens equivoquem, no és per a altra
cosa, aquest any no podran començar. Nosaltres tenim una
preocupació, mirant els pressupostos de l’Estat, que mostren
que any rere any des de l’any 2001 no hi ha les inversions per
a Inca i per a Menorca, però la projecció del 2004 encara refereix
700 milions per a Inca i 1.500 per a Menorca i després posa
“ resto”, 340 milions a Inca i 850 milions a Menorca. Resto
evidentment pot ser l’any 2005, però no està inclòs aquí el
muntatge, que seria l’any 2006, i com a prest s’obririen aquests
hospitals el 2007. Nosaltres creim que s’ha de fer una empenta
important i que aquests dos centres s’han de començar per
acabar-los el més prest possible.

Nosaltres en aquest punt volem lamentar l’actitud de
l’Insalud, que no ha fet ni mica de cas a la sol Alicitud de la
plataforma pro-hospital de Menorca, dels sindicats, del CES, del
primer informe del PTI, del plenari del Consell Insular de
Menorca i del plenari d’aquest parlament, que per unanimitat
van aprovar que se sol Alicitàs revalorar el nombre de llits
d’aquest hospital. Bé, en aquest moment és igual, el que
interessa és que es facin aquests hospitals i posteriorment, si
és necessari, ja es faran més llits i ja veurem com s’acabarà.

A l’últim punt -el diré textualment perquè han canviat
alguns temes des que vaig fer aquesta proposició- demanam
que es comenci ja aquest any el pressupost, 2.000 milions de
pessetes segons el pressupost de l’Estat, les obres de Son
Dureta o que es decideixi en pocs mesos si es fa un hospital
nou. El que no podem fer és continuar com estam en aquest
moment. Nosaltres ens temíem, i aquí ho tenim posat, molt ens
temem que el que ha dit el director territorial de fer un hospital
nou sigui una altra fuita endavant per dissimular els problemes
existents. Nosaltres creim que s’ha de valorar si s’ha de fer un
hospital nou o si s’ha de fer una reforma, però açò s’ha de
valorar ràpidament perquè açò ha d’entrar a la transferència de

la competència i no es pot permetre una transferència de Son
Dureta en aquestes condicions. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascon, vagi acabant.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí, Sr. President, acab. Consideram que és una proposició
no de llei assumible per tots els grups, sustentada en dades
absolutament objectives i que vol millorar únicament la sanitat
de les infraestructures de Balears.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, per presentar la proposició no
de llei socialista. Grups que vulguin intervenir? El Sr. Buele, en
nom del Grup d’Esquerra Unida, perdó, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, sí que volem intervenir en aquest torn per manifestar
el suport del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista a
la proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista relativa a hospitals públics a les Illes Balears, i ho
volem fer donant un suport ferm, perquè es tracta d’un
assumpte que afecta tant la població de les Illes Balears que
nosaltres creim que tots els grups parlamentaris presents en
aquesta cambra hi poden donar suport amb els matisos que
facin falta.

Se’ns proposa posar en marxa Son Llàtzer; se’ns proposa
iniciar les obres d’Inca i de Menorca; se’ns proposa remodelar
Son Dureta. Són tres punts d’una proposició no de llei que
nosaltres creim que pràcticament la totalitat de la ciutadania hi
ha d’estar d’acord per una raó molt simple, o per molts de
motius. Nosaltres hem elaborat un decàleg de motius pels quals
val la pena fer això. Pensam que hi ha molts de punts a tenir en
compte.

Primer punt. La ciutat de Palma actualment compta amb les
mateixes instalAlacions hospitalàries públiques de fa 50 anys, i
això ho fa per a una població de 350.000 habitants, quan n’hi
havia 170. Per al doble de població, les mateixes instalAlacions
sanitàries hospitalàries públiques -i no deix cap paraula-
instalAlacions sanitàries hospitalàries públiques d’aquell temps.
En lloc de doblar, com ha doblat la població, doblar l’atenció
sanitària hospitalària pública, es manté la mateixa, pràcticament.

Segon punt. L’hospital públic de Son Dureta ha superat la
seva capacitat per atendre adequadament la gent que n’és
usuària, però no ara, des de fa molts d’anys. Pateix un mal
crònic que és ben conegut públicament.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 8 de maig del 2001 2711

 

Tercer punt. Saturació i col Alapse, i volem remarcar dos
àmbits: l’àrea d’urgències i l’àrea de les habitacions allà on els
malalts han d’estar. Acumulació de malalts als passadissos,
augment de nombre de llits en habitacions, els anomenats ics
o xeix, com vulguin, que hi ha a Son Dureta, i que s’ha de
reconèixer que no hi deu ser a cap altre recinte hospitalari
europeu, i molts d’indrets del Tercer Món creim que tampoc
ofereixen l’espectacle que s’està oferint des de Son Dureta.

Quart punt. Pacients mal atesos, i en això volem incidir en
alguns aspectes: La sensació d’aïllament en què es troba la
persona malalta, les incomoditats físiques, la mala distribució i
ingestió d’aliments per aquesta situació, la manca d’intimitat, la
deficient neteja corporal, les dificultats per realitzar les
necessitats fisiològiques més elementals en bones condicions.
Creim que el que està passant a un hospital públic, com és Son
Dureta, no és de rebut.

Cinquè punt, em referesc com ho estan passant parents i
familiars dels malalts. Resumidament hauríem de dir que és en
condicions intolerables.

Sisè punt, l’atenció sanitària hospitalària és de bona
qualitat? Nosaltres creim que no. 

Setè punt, és això una cosa que es diu per primera vegada?
Ni prop fer-si, les parets d’aquesta cambra ja estan cansades de
sentir-ho dir, però no només aquesta cambra parlamentària, es
tracta de fets que han estat denunciats repetidament, per
distintes forces polítiques, sindicals i cíviques perquè és
evident que estan atemptant contra la mateixa dignitat i els
drets de les persones malaltes, a pesar dels grans esforços i que
s’ha de reconèixer que fan tots els professionals sanitaris que
fan feina en aquestes condicions. 

Vuitè punt, n’ha alAlusió el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista respecte als recursos destinats a l’atenció sanitària
pública a les Illes Balears. Nosaltres creim que s’ha de parlar
d’un minva relativa respecte d’aquests recursos aplicables.

Novè punt, i és per això que creim que aquest Parlament
s’ha de pronunciar obertament, fermament i decididament.

Tots aquests fets, des del nostre punt de vista, vulneren els
principis constitucionals de protecció de la salut i l’obligació
legal d’assegurar prestacions sanitàries en condicions
d’igualtat per a tothom. Per això, ens sembla que és del tot
assumible i s’ha de defensar l’obertura immediata de l’Hospital
de Son Llàtzer, inici de les obres de l’Hospital d’Inca, les obres
hospitalàries a Menorca, a Eivissa i Formentera i la renovació
de Son Dureta, no només com a una necessitat imperiosa que
tenen aquestes Illes i la població que ha de ser atesa, sinó com
a una obligació de l’Insalud i com un dret que té la ciutadania
illenca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Fiol en nom del Grup Popular té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
començar anuncio que la posició del Grup Popular serà
d’abstenció i no de vot favorable com s’ha demanat
insistentment, per part del Sr. Gascon i per part del Sr. Buele, la
qual cosa no vol dir que nosaltres no volem que s’obri
l’Hospital de Son Llàtzer, ni vol dir que nosaltres no vulguem
que es reformi l’Hospital de Son Dureta, tampoc vol dir que
nosaltres no vulguem que es faci l’Hospital de Menorca. Ben
al contrari algun d’aquests projectes es faran perquè nosalt res
quan governàvem els vàrem impulsar. Però nosaltres creim
l’oportunitat, els termes que ve plantejada la pròpia moció i els
conceptes que la sostenen no coincideixen plenament amb la
nostra visió, el nostre punt de vista de com està la sanitat a les
Illes Balears.

Jo vull començar dient que em sorprèn a més que el Sr.
Gascon proposi una modificació respecte a la dada d’obertura
de l’Hospital Palma II, a canvi que s’afegeixi que el personal del
complex hospitalari pugui passar en aquest hospital. Jo crec
que hem de mantenir la data que va donar la ministra de sanitat
de dia 15 de desembre, demanant que cerquem la manera
jurídica perquè el personal del complex hospitalari pugui entrar
en aquest hospital. Jo des d’aquesta tribuna m’afegeixo
plenament a aquesta solAlicitud perquè l’he defensada sempre
i la seguiré defensant, cercar una fórmula jurídica que permeti
resoldre aquest problema, però jo crec que podem donar crèdit
o nosaltres volem donar crèdit i comprenc que vostès no ho
vulguin fer, però nosaltres volem donar crèdit a les paraules de
la ministra, en el sentit que abans de final d’any, dia 15 de
desembre l’Hospital de Son Llàtzer estarà obert. Això ho creim
i ho volem defensar.

En referència a l’Hospital de Menorca, jo vull dir que quan
el Partit Popular governava aquesta comunitat va impulsar, a
través del protocol del qual vostè diu que en queden tan
poques coses, a través d’aquest protocol i altres gestions va
impulsar per dur endavant aquest hospital i les meves notícies
són i no crec que vagi molt equivocat, que no tots els
problemes i tots els entrebancs que hagin sortit avui per avui
siguin atribuïbles a l’Insalud, potser que l’Ajuntament de Maó
també hi tengui a veure alguna cosa, potser que la lentitud en
la tramitació de les qüestions urbanístiques relatives a aquest
Hospital de Menorca hi tenguin a veure alguna cosa. Per tant,
m’agradaria que també quedi clar que, instam el Govern perquè
construeixi l’Hospital de Menorca, però no instam l’Ajuntament
de Maó a impulsar uns documents i uns expedients que han
tengut una lentitud, no només atribuïble, ni molt menys al
Govern de Madrid, a l’Insalud sinó també forma directa i clara
a l’Ajuntament de Maó.

Respecte a les obres de Son Dureta, voldria dir que el primer
que lamenta que no es faci el pla director som jo, jo lamento que
aquest pla director no es dugui a terme i els ho dic sincerament
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i em va sorprendre molt que vengués el director general a
explicar que aquest projecte no es faria per motius tècnics i
veritablement jo no tenc formació abastament per analitzar
aquest projecte i si aquest projecte no s’adequa vertaderament
a les necessitat i se n’ha de fer un altre que s’anuncia en pocs
mesos. Bé jo vull donar el marge de confiança al Dr. Bonet,
perquè en un període d’uns pocs mesos dugui un projecte
alternatiu per a Son Dureta, que sigui esbucar Son Dureta i fer
un hospital nou, no ho sé, que sigui fer una reforma distinta a
la que s’havia projectat, no ho sé. Però en qualsevol cas deman
que això sigui així i deman en qualsevol cas també que aquesta
situació quedi resolta immediatament. 

A mi hi ha una cosa que m’agradaria destacar i m’ha sorprès
molt especialment, crec que a vegades perdem dins el que és la
gestió política una perspectiva fonamental que és la
perspectiva de la diplomàcia, i és la perspectiva que tot es pot
dir si es diu bé i sorprèn molt l’actitud d’aquest Govern, no
només a l’àmbit de la Conselleria de Sanitat, sigui una actitud
d’alguna manera belAligerant amb el to i les formes, sigui una
actitud que no em sembla apropiada i ho he de dir aquí perquè
és l’ocasió de dir-ho, no apropiada i incorrecte i tots vostès
segurament consideren que també és incorrecte. No es pot dir,
Sra. Consellera, “el Insalud nos chulea”, no es pot dir: “las
declaraciones del Sr. Moreno son de juzgado de guardia” i si
ho són vagi als jutjats de guàrdia, però no es pot dir tan
gratuïtament tot això, quan les declaracions del Sr. Moreno són
plenament coherents amb les necessitats que es plantegen en
aquesta comunitat. El Sr. Moreno va venir aquí, va explicar que
efectivament no es faria el projecte de Son Dureta, però va
explicar que en pocs mesos en farien un altre, per tant, donar-li
el marge de temps necessari perquè aquest projecte pugui venir
aquí.

A vegades creim que manca un poc el sentit comú i manca
un plantejament raonable. Insisteixo, en política tot es pot dir i
la nostra opinió és que aquest Govern no està dient les coses
d’una manera correcte, d’una manera raonable, amb el to que
pareix lògic i normal, dins allò que ha de ser una relació no de
guerra, perquè si no m’equivoc el Sr. Antich encara no ha
declarat la guerra al Govern Aznar, no viceversa. Per tant, crec
que les relacions entre el Govern de Madrid i el Govern de
Balears, almanco dialècticament podrien mantenir-se dins uns
altres termes, que en aquests moments estan pràcticament
desbordats i a més pràcticament en matèria de sanitat,
desbordats sempre en el mateix cantó, perquè damunt els
mitjans de comunicació el que veim són insults, mal tons. Avui
mateix en el capítol de preguntes, una apotecari li demanava a
una altra, que passarà amb el copagament dels assumptes
d’apotecaria. Bé avui mateix ha servit aquesta pregunta perquè
la Consellera de Sanitat digués que la Ministra de Sanitat ha
comès una boutade més, ha dit una altra bogeria. És a dir,
l’actitud d’aquest Govern és d’insult, no és de cercar un clima
de diàleg i bones relacions. 

Aquesta és la realitat i nosaltres estam preocupats i ho vull
dir aquí clarament, preocupats perquè ens acostam, com sap
molt bé el Sr. Gascon a la situació de les transferències
sanitàries, que ja es negocien. Nosaltres, en el seu moment
vàrem lamentar no haver estat inclosos en els fòrums

corresponents de transferències sanitàries, ho vàrem dir en
aquesta tribuna, ens pareixia que el Grup Popular, dins aquesta
cambra representa a un nucli de gent suficient, a una quantitat
de gent suficient a les Balears, com per ser escoltats, com per
haver format part d’aquest fòrum, ho vàrem demanar, ens varen
contestar que no, ja ens dirien com anaven aquestes coses.
Efectivament posteriorment, el director general del Serbasa ens
va fer arribar amb una reunió realment molt cordial tota la
documentació del fòrum per a les transferències sanitàries, un
document editat sota el lema de “quatre illes, un país, cap
frontera” pel Govern de les Illes Balears, l’anagrama habitual
que empra el Govern de les Illes Balears i allà on es junta tota la
documentació relativa a allò que ha estat el fòrum de
transferències sanitàries, el plantejament de com han de ser les
transferències sanitàries. 

Jo vull felicitar el Govern per aquest document, aquest és un
bon document de treball, és un document de principis, fins i tot
nosaltres va arribar un moment que ens vàrem preocupar
perquè vàrem dir bé això té una qualitat de fons poc corrent
dins allò que són els plantejaments de la Conselleria de Sanitat,
és un document que té una potència que no resulta habitual
entre les qüestions que solem veure a documents de la
Conselleria de Sanitat. Clar després ens hem donat compte que
després dels afusellaments del 2 de maig, els afusellaments més
gran que s’han fet a la història és aquest document, en qual la
meitat és còpia, còpia literal d’un llibre, és a dir, des de la
primera paraula fins a la darrera, punts i comes. És una cosa que
hem comprovat, fins i tot, convit i ret a la consellera que si no
és així, pugi aquí i digui que no és així. Hi ha un llibre,
Transferencias Sanitarias, descentralizar y vertebrar, és un
llibre que va editar Price Waterhouse Cooper  l’any passat,
dirigit per Don Enrique Fernández Miranda, a posta ens
semblava que anava bé, perquè l’havia escrit en Fernández
Miranda, i que està vertaderament copiat del principi al final.

 Per tant, bé no és un plagi, això no és un plagi és una
activitat diguem que irregular, perquè no deixa de ser
sorprenent, no em digui que no, no deixa de ser sorprenent que
un fòrum que es diu Fòrum per a les transferències, editat per
la Conselleria de Sanitat, resulta que la meitat del document és
còpia afusellada d’un document d’una consultora, allà on
Enrique Fernández Miranda explicava quines eren les passes
que s’havien de donar. Això a mi em sembla que ho diu
absolutament tot, jo consellera em sap greu però a vostè li diran
Ana Rosa Quintana de la Sanitat ben aviat, perquè clar quan un
es dedica a copiar el document que han fet els altres, acaba
presentant coses que no tenen fonamentació. Vull acabar dient-
li una cosa que avui també a l’apartat de preguntes vostè ha
pogut dir amb tota la impunitat i tota tranquil Alitat, “a la
Conselleria de Sanitat hi ha pau, no hi ha Mapau hi ha pau”.
Idò no hi ha pau i pareix mentida que vostè no se’n temi de
totes les concentracions que li fan els treballadors davant la
seva oficina i pareix mentida que no sàpiga que demà a les 10
hores, hi ha una sardinada de protesta, organitzada per tots els
sindicats contra la seva política laboral del complex hospitalari
de Mallorca, aterri, faci un esforç, perquè sap, li hem dit moltes
vegades i li tornam a dir avui, sobretot si empren arguments
que ha manejat gent del Partit Popular en el tema de
transferències, que ens tenen naturalment en el seu costat. 
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I acab Sr. President per dir, encara que nosaltres desitjam
igual o més que qualsevol altre partit que es posi en
funcionament l’Hospital de Son Llàtzer quan abans millor,
nosaltres desitjam que l’Hospital d’Inca i Menorca siguin una
realitat quan abans millor, també desitjam que es faci la reforma
de Son Dureta i tot això suposi un just finançament per a
aquesta comunitat i en aquest sentit ens tendran sempre
donant suport a tots aquests posicionaments. Pensam que
nosaltres no podem votar favorablement a aquesta proposta,
perquè nosaltres no entendrem mai una actitud contrària a la
moció que s’ha presentat i aquesta és en definitiva la conclusió
del Partit Popular.

Gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol en nom del Grup Popular. Sr. Gascon
vol intervenir per contradiccions? 

EL SR. GASCON I MIR:

Sí Sr. President, contradiccions i altres coses. Bé en principi
nosaltres presentàvem una proposició no de llei sobre els
hospitals de Balears, perquè es facin hospitals, el Sr. Fiol no
ens ha pogut desmentir cap dada de les que hem donat. Ha dit
dues bajanades i una falsedat que ara explicaré i després s’ha
dedicat a atacar la consellera per veure si obria una qüestió
incidental que és el que ell volia, parlar de coses que no tenen
res a veure amb les transferències.

La transferència ja en parlarem en el seu moment Sr. Fiol.
Ara intentam arreglar totes les desfetes que vostè va fer, no
pateixi, el protocol que s’ha fet, que no s’ha fet. El protocol que
vostè deia que era el cuiner, “soy el cocinero del protocolo” on
és el cuiner? I els pinches? Què ha passat? Fins i tot, el pinche
Matas s’ha fugat d’aquí, ja no hi ha res, els protocols  va  a
missa, idò ja veu el protocol. Bé jo només ratllaré només d’allò
que he vengut a ratllar, en aquest cas, si vol que ratllem de
transferències un altre dia ja en ratllarem. 

Respecte a mantenir la dada d’obertura de l’Hospital de Son
Llàtzer, bé nosaltres si vostès no voten a favor, de totes
maneres mantendrem a final d’any. Lamentablement pensam
que no estarà fet a final d’any, entre altres coses no tenen ni la
carretera feta Sr. Fiol, entre altres coses, si no la fa vostè que la
faci l’Ajuntament de Palma. No hi ha problemes de personal, hi
ha d’haver primer un muntatge, hi ha d’haver personal i estam
al mes de maig, és a dir, aquest hospital no estarà fet, però bé
nosaltres ho mantenim, vostè hauria de votar a favor, perquè
ens ha dit aquí damunt jo deman que mantenguin aquest punt,
voti, més clar impossible. No el deuen deixar les altres esferes.

Bé respecte Menorca, dir-li que l’hospital nou de Menorca,
vostè recordarà que no té res a veure amb el protocol,
absolutament res, va ser abans del protocol, no posem medalles
a qui no les té, aquesta medalla la tenen consellers del Partit
Popular de Menorca, el protocol no té res a veure en aquesta
pelAlícula, em cregui vostè ho sap. Respecte els problemes que
no són atribuïbles a l’Insalud, bé jo crec que allò que no és

atribuïble és si hagués d’haver-hi un retràs de sis mesos amb
l’entrega dels terrenys es digui que l’hospital enlloc d’estar
l’any 2003, estarà l’any 2001, sis mesos de retràs i tres anys de
retràs per a la seva construcció. Però jo li llegiré un document
que tenc aquí, d’una tal Carmen Navarro Fernández- Rodríguez,
Directora general de pressuposts i inversions que diu: “Tras la
visita de nuestros técnicos a los terrenos ofrecidos por el
Ayuntamiento de Mahón, le comunicamos nuestra
conformidad al terreno de 35.000 metros cuadrados”, Sr. Fiol,
35.000 metres quadrats, si li és ben igual, el dia 20 de desembre
de 2000 el Sr. Rodrigo de Santos diu: “El 9 de noviembre, en
reunión celebrada en el propio ayuntamiento con los
representantes de la alcaldía, tal y tal, adjudicataria del
proyecto de redacción del hospital, hizo la presentación del
plano definitivo de solar necesario”. 9 de novembre i aquí està
el plànol, demana 55.000 metres quadrats. 

Per tant, ho vàrem demanar el novembre del 2000 i el gener
va sortir el Sr. Rodrigo de Santos i va dir: “no se podrá hacer,
porque no han entregado los terrenos”, amb un mes de
diferència, i li diré més, hi havia un pacte de cavallers de no
comentar aquest assumpte, pacte que qui no és cavaller no el
va mantenir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon. Amb el seu torn queda
substanciat el debat d’aquesta proposició no de llei i per tant,
procedirem a la votació de la mateixa.

Deman a les senyores i senyors diputats que votin a favor
de la proposició no de llei, presentada pel Grup Socialista, es
posin drets. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 29, abstencions 27. En
conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 882,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospitals
públics a les Illes Balears.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 285/01, de cessió
gratuïta a l'Ajuntament de Palma de la titularitat de tres
solars situats en el terme municipal de Palma.

El punt següent de l’ordre del dia és el dictamen de la
Comissió d’Ordenació Territorial del projecte de llei 285, de
cessió gratuïta a l’Ajuntament de Palma de la titularitat de tres
solars situats al terme municipal de Palma. Al títol del projecte
de llei a l’article primer, segon i el dictamen no s’hi han
presentat esmenes, per tant, procedirem a la seva votació
conjunta si cap grup no demana la votació per separat.
Procedirem a la votació del títol del projecte de llei de l’article
primer i l’article segon del dictamen.
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 Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin. Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 28, abstencions 26. En
conseqüència queden aprovats l’article primer i segon del
dictamen.

A l’article tercer de dictamen es manté l’esmena 757 d’adició
del Grup Parlamentari Popular, la qual procedirem ara a la seva
votació.

Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Perdón Sr. Presidente, pero suponía que habría una
intervención para la defensa de esta enmienda. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Precisament anava a demanar la defensa d’aquesta esmena
per part del Grup Popular. Sr. González i Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Se va
a aprobar hoy, si Dios no lo remedia, un proyecto de ley que no
va a servir para nada, están todos ustedes señoras y señores
diputados perdiendo en este momento el tiempo, estamos
perdiéndolo si no se atiende a la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Popular. 

Me explicaré porque es muy fácil de entender. Durante la
anterior legislatura el Gobierno del entonces Partido Popular,
compró varios hoteles en diversas zonas más o menos
sensibles o críticas de la geografía de las Islas, con el objetivo
de derribarlos en el llamado Plan de Esponjamiento y poner los
solares a disposición del respectivo ayuntamiento para que
hiciera en ellos unos jardines, una zona verde o una zona de
esparcimiento público. Efectivamente se hizo así en varios
casos y quedaron tres, los del hotel Don Felipe del Arenal, el
hotel Los Leones en la carretera de Génova y del hotel
Rembrant, cerca del Paseo Marítimo de Palma, en la calle Corb
Marí. Estos hoteles se derribaron y quedaron los solares
pendientes de traspaso, en este caso al Ayuntamiento de Palma
para su conversión, como digo, en jardines públicos, o lugares
de esparcimiento.

Estos solares tenían, uno de ellos concretamente una
particularidad, es un solar que debajo está sentado sobre una
gran cueva, de carácter poco utilizable, pero bien como digo
estaba ocupando el espacio físico por debajo del suelo del
hotel y de las instalaciones del hotel y se utilizaba con el
carácter exclusivamente de trastero, en el mejor de los casos. La
verdad es que es un cueva de considerables dimensiones y que

tenía por consiguiente muy poca utilidad, esa cueva está a
nivel, el suelo de esa cueva de la calle Joan Miró y parecía que
ya que había esa cueva se le podía dar algún destino. Los
técnicos tanto de la Conselleria de Turismo, entonces como del
Ayuntamiento de Palma, pensaron que era un buena solución
utilizar aquello como un aparcamiento para autobuses urbanos
de la calle Joan Miró, hacer también una buena escalinata,
incluso un ascensor que permitiera llegar a la parte superior, al
solar propiamente dicho del hotel Rembrant i se había derruido
y que podía servir de jardín y de magnífico mirador para los
ciudadanos de Palma.

 Además se daba una circunstancia añadida y es que al lado
de esa cueva y saliendo del suelo desde Joan Miró existe un
pequeño funicular, funicular que sube hasta otro hotel dos
calles más arriba, el hotel Majórica, que se daba la circunstancia
que era del mismo propietario de la compañía de hoteles
Catalonia, que era la compañía propietaria del hotel Rembrant,
ese funicular realmente curioso, una cosa singular dentro de la
ciudad de Palma, que pasaba además por debajo de la calle
Corb Marí, parecía interesante y así lo pusimos de manifiesto y
así efectivamente lo negociamos que una parte de esta cueva
se conservara para que en ella pudiera haber un acceso a ese
funicular y permitiera a la gente utilizarlo hasta las instalaciones
del hotel Majórica, nos parecía que además de una ventaja para,
lógicamente para los propietarios, con los que estábamos
discutiendo el mejor de los precios para la compra del hotel
Rembrant, que además era una gran ventaja para la ciudad de
Palma, que veía así un punto muy singular y curioso y sería un
atractivo más para la ciudad.

Estuvimos todos de acuerdo, igualmente el Ayuntamiento
de Palma y por consiguiente se compró el solar del hotel
Rembrant y la cueva, dejándole una servidumbre, creo recordar
de 212 metros cuadrados que serviría de zona de atención o de
recepción del hotel y de acceso a ese funicular. Nos pareció,
insisto, una buena idea y efectivamente cuando el Gobierno de
la comunidad actual, después de casi dos años de tener esos
tres solares en condiciones muy malas para el vecindario,
suciedad, porquería, marginación, etcétera, se decide a
presentarnos este proyecto de ley que nos trae hoy, para que
el Parlamento, la Cámara les autoricemos a traspasarlo al
Ayuntamiento de Palma, con la condición que ese traspaso se
haga para que el Ayuntamiento de Palma haga los jardines que
estaban previstos, haga zonas verdes. Y en eso estamos, ese es
este proyecto de ley y parecería que todo era normal, pero hay
un pequeño inconveniente. Al Gobierno se le olvidó poner en
este proyecto de ley que había esa servidumbre y que
lógicamente debían de convertirse los solares en zonas verdes,
exceptuando las servidumbres existentes, porque si no se
exceptúan las servidumbres existentes, es evidente que el
receptor, el Ayuntamiento de Palma, en este caso tiene que
incumplir lo que la ley le obliga a hacer las zonas verdes
públicas, o bien levantar esa servidumbre, lo cual le puede
conducir a un callejón sin salida, porque lógicamente no
sabemos en este momento si eso sería posible, primer
argumento. Y segundo argumento, porque desde luego
seguimos opinando que lo mejor que se puede hacer con ese
trozo de cueva es que sirva a una cosa y a un efecto tan
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singular, como el hecho de poner nuevamente en
funcionamiento un funicular que hoy está abandonado.

Pero no ha sido posible, esto lo planteamos en la ponencia,
porque no se contemplaba en el proyecto, en el texto del
proyecto, varios de los ponentes y no me refiero solo a los que
estaban en nombre del Grupo Popular, sino también en nombre
de los otros grupos estuvieron de acuerdo, les parecía
razonable y les parecía lógico. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular y pese a que se presentó esta enmienda
de adición se aceptara una transacción en cualquier condición,
no queríamos ni mucho menos imponer el texto concreto de
esta enmienda, lo que sí queríamos era salvar el objetivo final
del traspaso y en definitiva del proyecto de ley. No fue posible,
soberbia, prepotencia, incapacidad, no lo sé porque no acabo
de ver que problema político pueda haber en esto, tres solares
traspasados al Ayuntamiento de Palma, para que los vecinos
puedan, cuanto antes, disfrutar de unos jardines. Si esta ley se
aprueba sin aceptar esta enmienda, o insisto cualquier
transacción que se nos proponga por los grupos que
componen la mayoría de esta cámara, si eso no se hace así esta
ley, como he dicho antes, no sirve para nada, porque esta es
una ley que autoriza el Gobierno al traspaso de esos solares al
Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de Palma,
lógicamente, cuando pretendan traspasárselos, no los aceptará,
nadie los aceptaría, son pura y simplemente un caramelo
envenenado, son tres solares, que especialmente como digo en
el caso concreto del hotel Rembrant, no puede aceptar porque
no puede cumplir con las condiciones del traspaso.

De manera que estamos perdiendo el tiempo, salvo que la
sensatez y el sentido común, al que acudo una vez más, con
poca confianza, debo decirlo así, pero con la esperanza que
alguno de los grupos que componen la mayoría del Gobierno,
tenga como digo la suficiente lucidez para aceptar estas
enmiendas, que haga que esta ley tenga una traducción y una
traducción rápida y inmediata ante el ciudadano o ante los
ciudadanos vecinos de estos solares y es que efectivamente el
Ayuntamiento de Palma convierta rápidamente esto en unos
jardines, en beneficio de todos. Insisto que espero que eso
pueda ser así y que deseo sinceramente que se acepten estas
enmiendas.

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González i Ortea. Grups que volen
intervenir? Sra. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
principi no confiàvem haver d’intervenir, sobretot quan es va
començar el debat d’aquesta llei, perquè normalment l’hàbit
d’aquestes cessions gratuïtes, solen ser elements molt pactats
amb qui les ha de rebre i el més normal és que es tramitin amb
molt de consens. Però se’ns adverteix que estam perdent el
temps, jo crec que com a mínim és bo i necessari, que des del

nostre grup parlamentari expressem la nostra opinió, que la
tenim. Jo vull confiar també que la imaginació i la capacitat de
gestió de l’Ajuntament de Palma sigui molt superior a la que
preveu el Sr. Portaveu del Partit Popular i que uns solars
valorats en 325 milions de pessetes, més de 300 milions de
pessetes, li sabria treure molt més profit del que apunta el Grup
Parlamentari Popular per un tema concret, em fa la impressió,
per un d’aquests solars, no per tots tres, i que en tot cas voldria
intentar desmentir, o situar en els termes en dels quals des del
nostre grup els veim.

Per tant, situem-nos, estam davant una cessió gratuïta
d’uns terrenys, això sí, amb una condició marcada per la llei,
marcada per dues lleis, primer la Llei de patrimoni de la
comunitat autònoma, que obliga que les cessions gratuïtes que
es facin a altres corporacions siguin per interessos socials,
d’utilitat pública, per zones verdes, per espais d’aquest tipus
general, és una obligació. No es pot cedir gratuïtament terrenys
per a altres coses, per tant això és el que es fa. I per altra banda,
molt especialment, per aquell article 23 d’una llei de
pressupostos, recordaran, la Llei de pressupostos de l’any 99,
quan regulava aquests plans de reconversió territorial, que
havien de ser una de les panacees amb les quals aquest tipus
d’unitat d’actuació, també ja inventades, però que havien de
permetre alguna forma d’esponjament més executiu, més
expeditiu, perquè no haguéssim d’esperar la tramitació, va sortir
un article 23, a la Llei de pressupostos de l’any 99, al qual
s’autoritzava a expropiar i a dur a terme tota una sèrie
d’actuacions, com el que es va fer per aquests solars,
concretament per un, crec que és el de l’any 99, que és el que
parlam, que és el de l’hotel Rembrandt. Els altres, que jo sàpiga,
Sr. González Ortea, no tenen cap problema ni un, o no he pogut
entendre que en plantejàs cap. Però d’aquest concretament,
record que diu que els immobles expropiats seran demolits i el
terreny que en resulti passarà a formar part del sistema general
o local d’espais lliures públics, o del sistema general o local
d’equipaments d’ús públic. L’obligació legal, lògica, està
intentant fent una intervenció molt potent contra la propietat,
o com a mínim intervenir amb un instrument que ni tan sols és
de planejament urbanístic, i que per tant la seva justificació ha
de ser a través de la utilitat pública o de l’interès general, i així
ho té present. Per tant, han de formar part d’espais lliures
públics o del sistema general o local d’equipaments d’ús
públic. 

Bé, què feim? Tenim uns immobles aconseguits a través
d’aquest expedient de l’article 23, tenim el que ens diu la Llei de
patrimoni de la comunitat autònoma, i efectivament tenim que,
curiosament, jo crec que com a mínim a la frontera d’allò que
permetia, per no dir que l’hagi traspassada, perquè no ens
interessa massa anar a encalçar el que es va fer l’any 99
respecte d’aquest hotel Rembrandt, es crea un dret de
superfície que poc..., es crea l’any 99, no es crea ni abans ni
després, es crea en el mateix moment d’aquesta expropiació, en
el qual no respecta, al nostre entendre, allò que l’article 23
permetia fer.

En qualsevol cas, és cert que en ponència s’ha anat
advertint per part del Partit Popular que hi havia aquest dret
real. Jo crec que ningú no l’ha qüestionat. No crec que hi hagi
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hagut cap mena d’oblit, la comunitat autònoma no pot cedir, no
pot regalar res amb menys càrregues de les que té, les hauria
d’aixecar específicament amb una llei, evidentment no ho fa. Si
hi ha un dret real, el dret existeix i es manté, i talment es
trasllada; i sempre també se’ns va dir per part del Grup Popular,
altres portaveus, que no hi havia cap problema, no hi ha havia
cap necessitat ni tan sols d’un canvi de planejament. Recordem
que, per exemple, aquest solar que vostè diu és residencial
plurifamiliar. Ens varen dir que el Grup Popular opinava, a nivell
d’opinió, ara realment votarem, però a nivell d’opinió, que no
importava fer cap mena de modificació, que fins i tot el dret de
superfície que existia no atemptava contra allò que permetia la
normativa urbanística de Palma, i contra aquesta vocació que
té l’article 3, que realment sigui una zona verda pública, i per
tant d’ús públic, és la zona que ara regala el Govern de les Illes
Balears.

Bé, jo crec que amb aquest plantejament, tenint en compte
que el problema se situa només en un dels solars, que sembla
que hi ha discussions possibles que sigui compatible la
condició que posa el Govern, que s’hi troba obligat legalment
a posar aquesta condició, que els solars que regala siguin per
zona verda pública, que és el que fa, l’única condició que posa
és que sigui una zona verda pública, una obligació evidentment
no real, personal de l’Ajuntament, del que l’adquireixi, que si no
ho fa en el termini de cinc anys revertiran a la comunitat
autònoma aquests terrenys, és a dir, no menysté mai en cap
moment els drets reals que en qualsevol cas s’haurien d’aixecar,
uns drets reals que, per paga, l’any 99 es varen quantificar en
250.000 pessetes, el Govern va quantificar aquest dret de
superfície, suposant que s’hagués d’aixecar, aquesta cosa tan
absurda, suposaria 250.000 pessetes. El Govern actual ho valora
en 1.300.000, dos anys de diferència, de 250.000 a 1.300.000. En
qualsevol cas record que estam parlant d’una donació de 325
milions de pessetes. Tot allò que s’ha apuntat, la mirada des del
mirador, el jardí, tot el que s’ha apuntat de positiu en aquesta
actuació roman i és perfectament viable, factible i positiu per a
la ciutat de Palma.

Per tant, des del nostre punt de vista seria una mala notícia
que l’Ajuntament de Palma no recollís o no acceptàs aquests
terrenys. Evidentment el Govern a partir d’aleshores l’instarem
que en faci qualsevol actuació interessant, perquè evidentment
entenc jo que no podrà tornar a l’ús que té previst, que és de
plurifamiliar, recordem-ho, perquè l’article 23 ens obliga a tots,
no només a l’Ajuntament, també al Govern, que no ho dediqui
a altra cosa que un equipament general. Era lògic, no esbucarem
un hotel perquè l’Ajuntament o el Govern colAloqui un altre
hotel allà mateix, no és la funció del Pla de reconversió
territorial, i per tant jo crec que queda prou garantit el sistema
d’aquesta expropiació o d’aquesta actuació si, tal i com preveu
l’article tercer, l’Ajuntament de Palma ho dedica a una zona
verda pública.

Per tant, confii, per part del nostre grup no tenim cap mena
d’intenció de perdre el temps, ho trobam una actuació positiva
per a la capital, i creim i confiam que així sigui entès per tots els
actors en aquesta actuació. Com a mínim des del nostre grup el
que donarem és suport perquè s’aprovi, autoritzar el Govern
perquè regali aquests terrenys, no es pot dir d’altra manera,

senzillament perquè és necessari, perquè supera els 150 milions
de pessetes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Salvador Cànoves, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
González Ortea, el tema és molt senzill, encara que per
imperatius legals el disfressem de projecte de llei, és molt
senzill. I és cert, com ha dit vostè, que hi va haver un debat, un
debat prou interessant, dins ponència, no dins comissió, que
no el va propiciar vostè. Però dins ponència hi va haver un
debat, un debat sincer, però que després cadascú ha anat a
assessorar-se, ha estudiat el tema, i sincerament crec que no hi
ha per tant.

El tema és senzill: l’Ajuntament de Palma solAlicita tres solars
per destinar-los a zona verda. El Govern accedeix, el que passa
és que per la taxació pericial que supera els 150 milions s’ha de
fer pel tràmit de projecte de llei, i aquí estam en aquesta cambra,
per veure si aprovam aquesta cessió gratuïta.

Idò bé, quin problema hi ha? El problema és estrictament
jurídic. No crec que sigui tan polític com vostè vol fer veure, és
estrictament jurídic. És obvi que la cessió es condiciona al fet
que els espais es destinin a zones verdes, ja que fou el propi
solAlicitant, l’Ajuntament de Palma, a part dels arguments que
també li ha dit el Sr. Alorda, el que anuncià aquest destí, que
volia els solars per destinar-los precisament a zona verda.
Nosaltres en ponència vàrem estar tots d’acord en afegir-hi
“pública”: zona verda pública. 

Què passa llavors? Que al Grup Popular li preocupen les
càrregues que pesen sobre els solars, i en concret el dret de
superfície que grava un dels solars. Això és el problema. Quant
a les servituds de pas, i així ho vàrem debatre en ponència, com
que els efectes són d’utilitat pública i els solars es destinen a
zones verdes públiques, es pot complir perfectament la
condició i respectar aquestes servituds. El problema no són les
servituds, el problema és el dret de superfície, com molt bé
vostè ha dit.

Quant a aquest dret de superfície, que és un dret de
superfície que vostè el coneix perfectament, perquè era el
conseller de Turisme, i vostè ja ens va dir que va intervenir
directament en la negociació; i no és un dret de superfície que
vengui de molt lluny, és un dret de superfície que es contreu en
el moment en què es compra per part de la comunitat autònoma.
S’entendrà complerta la condició de destinar el solar a zona
verda pública si s’exceptua d’aquesta zona verda pública
l’espai sobre el qual hi ha aquest dret de superfície? Aquesta
és la qüestió que debatem avui, que és una qüestió estrictament
jurídica. Nosaltres entenem en primer lloc, i ho entén vostè
també, que les càrregues vénen donades per la seva inscripció
al registre, és a dir, que accedeixen els solars en la situació
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registral en què estan, amb les càrregues i gravàmens que estan
inscrits. I preval això, prevalen aquestes càrregues i gravàmens
que hi ha al registre sobre el text del projecte de llei. A més, al
fulls de valoració que acompanyen el projecte de llei
s’especifiquen i detallen concretament aquestes càrregues,
perfectament. Però és que a més les parts, l’Ajuntament de
Palma i el Govern de la comunitat autònoma coneixen
perfectament aquestes càrregues, per tant no és un problema de
desconeixement de les càrregues.

En segon terme, les càrregues, com vostè sap, són drets
reals, són drets gairebé absoluts, i enfront dels drets
d’obligacions que comporta el dret de cessió, quan entren en
conflicte un dret real amb un dret d’obligacions, sempre preval
el dret real. Per tant, en aquest cas, quan la condició, jo entenc
que la condició obliga a destinar a zones verdes públiques un
solar on hi ha un dret de superfície, entenc que si el dret, l’espai
que està subjecte, està amb una càrrega de dret de superfície,
no s’incorpora a aquesta zona verda pública, no s’incompleix
la condició, perquè està per damunt de tot el dret real. Però és
que si el dret real l’interpretàssim d’una altra manera, ja li ha dit
el Sr. Alorda que la valoració a l’any 99 d’aquest dret de
superfície enfront del preu que es pagar per part de la comunitat
autònoma, que crec recordar que eren d’aquest solar 244
milions, el valor d’aquest dret de superfície eren 250.000
pessetes, que ara crec que s’ha dit que està valorat en 1.300.000
pessetes. En tot cas, no suposaria una gran despesa per part de
l’Ajuntament recuperar aquest espai si tants de problemes
jurídics li crea. Hi ha figures jurídiques per poder recuperar
aquest dret de superfície sense cap problema i sense un cost
massa elevat. 

Per tant, Sr. González Ortea, no embullem més la troca. Si
l’Ajuntament no vol els solars, que ho digui, perquè varen ser
ells precisament que varen solAlicitar la cessió gratuïta, i el
Govern hi està completament d’acord. Com diu aquell refrany,
a cavall regalat no li miris el barram, a solars regalats no els
miris el dret de superfície, sobretot si aquest dret de superfície
existeix sobretot per una intervenció molt directa seva. I no em
faci dir allò que m’ha paregut entendre de la seva intervenció,
que té més importància una servitud de pas o un dret de
superfície a favor d’uns tercers que la zona verda pública. Aquí
defensam els interessos generals i no els interessos particulars
d’uns hotelers. Em pareix molt bé, que seria una cosa positiva
per a Palma que es restauràs o es recuperàs un funicular que fa
prop de trenta o quaranta anys que no funciona, i que hi hagi
una cova, etcètera, tot em pareix molt bé, però això són
interessos particulars, i aquí estam per defensar un interès
general, que és cedir uns solars perquè es destinin a zona verda
pública, i jo no hi veig tants de problemes jurídics com vostè hi
veu. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. Sr.
González Ortea, en torn de rèplica. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Ahora ya lo entiendo mejor, porque,
claro, que hay temas jurídicos, ¡por favor! Que me diga usted
que lo que está en el registro prevalece sobre la ley, sí, claro,
que la servidumbre que está en el registro, ésa prevalece sobre
la ley, eso es evidente; pero no me diga usted que el derecho
de edificación prevalece sobre la obligación que pone la ley de
hacer zona verde pública, porque lo va a entender enseguida.
Yo no soy abogado, pero lo va a entender usted enseguida:
Imagínese que el derecho de superficie fuera al cien por cien del
solar, entonces ¿qué es lo que regalan ustedes para hacer zona
verde?¿cómo se puede hacer zona verde si el cien por cien tiene
un derecho de superficie comprometido?¡por favor! No me diga
usted cosas raras que atentan no contra el derecho, contra el
sentido común, que está muy por encima del derecho. No, Sr.
Cánoves, y usted lo sabe, porque en la discusión en ponencia
usted decía otras cosas, y usted lo sabe muy bien, que tengo
razón.

Pero, claro, aquí asoma la otra cuestión, la que usted plantea
al final y el Sr. Alorda al principio; en vez de meterse en
berenjenales jurídicos el Sr. Alorda ya fue al grano: aquí lo que
interesa ¿qué es? Hombre, aquí está la sutileza, el
Ayuntamiento de Palma que quite la servidumbre. Nosotros le
pasamos eso, pero el Ayuntamiento de Palma, total, vale 50.000
duros, o un millón, o no sé qué, nada. El Ayuntamiento de
Palma que la quite. Claro, el Ayuntamiento de Palma tiene que
contar primero de todo con la propiedad para poder quitarla,
porque si no, cueste lo que cueste, no la puede quitar. Primera
cuestión.

Y segunda cuestión, ninguno de ustedes me ha discutido
el hecho en si de lo bueno que pueda ser la utilización para esta
finalidad, no me salga usted con el interés general, por favor,
naturalmente que es para interés general, naturalmente. Yo
expliqué desde el primer momento, y aquí también, lo expliqué
en ponencia y lo expliqué aquí, para que quede en el Diario de
sesiones, naturalmente que intervine en eso y que me pareció
una gran idea para el interés general, que es la mejora de la
calidad del producto turístico Palma de Mallorca. Y cuando
entonces lo discutí, y cuando lo dije en la ponencia, ninguno
de ustedes me dijo que no, ni aquí me han dado razones en
contra.

Yo no estoy defendiendo la empresa privada, por cierto
tengo, por no decir, no escasa relación, ninguna, porque es una
empresa incluso de fuera de la comunidad, sino que estaba
defendiendo una cosa que me parecía bien, y me sigue
pareciendo bien, y ninguno de ustedes me ha dado argumentos
para decirme que eso no esté bien. Es la mejor utilidad que se
puede dar. ¿A qué queda condenado el solar? Aquí viene el
interés general, ¿a qué lo condenan ustedes en virtud de
criterios políticos abyectos, de criterios políticos
despreciables?, Sr. Cànoves i Sr. Alorda, condenan ustedes a
los vecinos a aguantar un solar en el que nadie dará una
puntada, estará lleno de basura, de ratas, i de cualquier otro
tipo de cosas que se les ocurran. Eso sí, ustedes para poder
salir y decir a los medios de comunicación que ustedes se lo
regalan al Ayuntamiento de Palma, pero el Ayuntamiento de
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Palma no lo quiere, porque no quiere hacer jardines para la
gente. Ésa al fina era la razón.

Llevo desgañitándome dos meses con este tema, lo llevo
tratando en ponencia, poniendo todas las facilidades del
mundo para que busquen una solución al tema, y al final todo
lo que querían era esto, poder salir y decirle al Ayuntamiento
de Palma que tiene un solar lleno de basura, que ellos le han
dado y que resulta que el Ayuntamiento de Palma no lo
aprovecha. Eso era todo. Señoras y señores diputados, no
estábamos perdiendo el tiempo, estábamos consiguiendo que
el pacto tenga una foto en algún medio de comunicación, o que
salga en alguna radio diciendo que el Ayuntamiento de Palma
tiene un solar abandonado y lleno de basura. De eso se trataba
y de eso se trata todo el rato que llevamos aquí discutiendo.
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea, del Grup Popular. En torn de
contrarèplica, Sr. Alorda, té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. He tengut realment des de la nostra
vivència política, sempre amb retrets a distints partits polítics
i la manca de gestió com una crítica habitual de les oposicions,
quan les hem viscudes durant molts d’anys. Crec que ni en els
pitjors moments m’havia tengut una visió tan negativa de la
gestió que pot fer el Partit Popular com la que té el Sr. González
Ortea de l’Ajuntament de Palma, realment catastròfica. Perquè
jo li puc assegurar, Sr. González Ortea, que si del nostre grup
depengués aquesta cessió, ni aquest solar ple de rates, ni
aquest solar ple de bosses, li puc assegurar que hi hauria una
actuació ben formosa, es presta a això, i li puc assegurar que hi
hauria trenta maneres de fer una cosa ben formosa i ben
“resultona”. Ara, vostè té aquesta desconfiança tan (...), i jo
supòs que documentada, respecte del que és capaç de fer
l’Ajuntament de Palma, i aquí vostè munta aquest “paripé”, i
considera que si es donen uns solars de 325 milions de
pessetes a l’Ajuntament de Palma és per la malèvola idea que
d’aquí a un parell de mesos s’hi anirà i resultarà que tot estarà
ple de rates, i de bosses i de fems. Bé, jo realment crec que és
lògic que vostè ho entengui així, pot ser; jo crec que fins i tot
aquest Ajuntament de Palma, i no hauria de sortir jo de paladí,
no ho agafin com a exemple, no agafin per hàbit, però estic
convençut que és capaç de fer coses molt més bones de les que
vostè ens acaba d’apuntar. Per un dret de superfície d’una
cova, que diu vostè que és l’únic que hi ha d’interès general!
Jo li dic que això va contra l’article 23, que no ho podia fer.

Vostè li diu al Sr. Salvador Cànoves per explicar-li: “i si el
dret de superfície s’hagués fet sobre el cent per cent del solar?
Estic d’acord, s’hauria d’aixecar el dret real, no quedaria més
remei; estic completament d’acord. Si no, seria una condició
que no es podria complir. Però és que seria absurd. Seria
completament ilAlegal, haver creat un dret de superfície sobre
uns terrenys que tenies l’obligació, no l’interès social, perquè
l’article 23, l’interès social, i jo comprenc que amb la
interpretació tan àmplia que vostès fan d’interès social hi

càpiga quasi tot, però l’article 23 no parla d’interès social, parla
que els immobles expropiats seran demolits, i el terreny que en
resulti passarà a formar part del sistema general o local d’espais
lliures públics, o del sistema general o local d’equipament d’ús
públic. Això diu l’article 23. Quan l’Ajuntament de Palma
demana aquests solars, tots tres, no un, tots tres, reprodueix
exactament això. Què fa la llei? Reproduir exactament això. I
vostè diu que l’únic que fa el Govern és cercar una foto per
d’aquí a un parell de mesos anar a fotografiar rates!

Bé, jo crec que realment començam a tenir la sensació de
perdre el temps, de venir a discutir coses a aquest parlament. I
això és molt greu, perquè en democràcia crec que el mínim que
hem de fer és escoltar-nos, respectar-nos i no pretendre tenir
tota la raó cadascun de nosaltres. Però quan un arriba a
conseqüències tan realment caricaturesques, no sap si valia la
pena atendre amb atenció això que vostè deia, perquè el que
està dient és senzillament un desbarat. I consider que si
l’Ajuntament de Palma no té el coratge, l’ambició, i un poquet
les ganes dins el seu municipi d’agafar aquests solars i fer-hi
una actuació ja diríem que és la que pretenia el Pla de
reconversió territorial, la veritat és que serà molt decebedor la
gestió i el govern de l’Ajuntament de Palma. Confii que després
d’aquesta teatralització s’ho estudiïn, ho mirin, en parlin amb el
Govern, cerquin la millor manera per treure endavant aquesta
actuació, i vegem tots, per bé de la ciutat, i jo crec que pel bé de
les Illes Balears, unes actuacions ben interessants sobre el
mirador on era l’hotel Rembrandt. Dels altres dos solars, com
que no n’hem parlat, i sumen el ridícul de 120-130 milions de
pessetes, confii que els acceptarà sense cap mena de
problemes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista, per
tancar el debat.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
González Ortea, jo no m’atreviria mai a parlar i a debatre de
qüestions jurídiques amb un enginyer, que és una carrera que
ho abasta tot, i que realment ho sap tot. És a dir, jo, per tant,
som més humil, i l’únic que faig és mantenir els arguments
jurídics que li he donat. Els mantenc.

Quant a la cessió, vostè ha posat un exemple, i no li diré el
mateix que li ha dit el Sr. Alorda, seria una condició
d’impossible compliment si tot el solar fos un dret de superfície.
Però jo entenc i mantenc que si l’Ajuntament de Palma destina
a zona verda pública tot el solar, excepte l’espai que té un dret
de superfície, jo crec que haurà complert. I si s’entengués el
contrari, vostè ha dit que no es pot recuperar. Hi ha el dret
d’expropiació, i hi ha el dret d’utilitat pública, és a dir, hi ha
l’utilitat pública que està per damunt de tot. Expropiar un solar
o una superfície que està valorada en 250.000 pessetes al 99, ara
en 1.300.000 pessetes, que és per millorar un espai dins la ciutat
de Palma, què és això? 
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No em parli vostè de l’Ajuntament de Palma. Vostè no té
dret a parlar en nom de l’Ajuntament de Palma, en tot cas vostè
pot parlar en nom del Grup, si li deixen, del Grup del Partit
Popular de l’Ajuntament de Palma, però en nom de
l’Ajuntament de Palma, vostè no és cap portaveu d’una
institució.

Si expropia l’Ajuntament de Palma aquest dret de superfície,
no es preocupi pel funicular, que té tanta preocupació pel
funicular. Es pot fer una concessió administrativa, existeixen
fórmules en dret per fer tot el solar una zona verda pública i per
salvar el funicular, perquè en ponència a vostè el preocupava
més el funicular i la cova que la zona verda. El vaig sentir parlar
molt més del funicular i de la cova que de fer una zona verda
pública. Això és la seva gran preocupació. I vostè va negociar
l’adquisició d’aquest solar, i vostè va consentir que hi hagués
un dret de superfície. Vostè té uns interessos, nosaltres en
tenim uns altres. A nosaltres el que ens preocupa més és la
zona verda pública, com li he dit. Per tant, nosaltres mantenim
la nostra postura, la nostra posició, i votarem a favor d’aquesta
cessió gratuïta, i no li càpiga cap dubte que l’Ajuntament
l’acceptarà. Així ho crec jo. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. El
debat està substanciat, i per tant procedeix que passem a la
votació.

Passam a votació l’esmena 757, presentada pel Grup
Parlamentari Popular. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 30.
En conseqüència queda rebut jada l’esmena 757, presentada pel
Grup Popular.

Votam a continuació l’article 3 del dictamen. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del text de
l’article 3 del dictamen, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 27.
En conseqüència queda aprovat l’article 3 del dictamen.

Passam a continuació a la votació de les disposicions finals
primera, segona, i a l’exposició de motius, que no s’hi han
presentat esmenes. Per tant, si els sembla bé les votaríem
conjuntament. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
disposició final primera i segona i l’exposició de motius, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 30 vots a favor, 27 en contra. En
conseqüència queden aprovades les disposicions finals primera
i segona, i l’exposició de motius al dictamen.

I aprovat això, proclam aprovada la Llei de cessió gratuïta a
l’Ajuntament de Palma de la titularitat de tres solars situats en
el terme municipal de Palma.

V.- Informació al Ple de la Cambra de la designació per
part de la Me sa del Parlament dels diputats que han de
defensar la Proposició de llei RGE núm. 3819/00, de
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea, en el Congrés dels Diputats.

Passam a continuació al següent punt de l’ordre del dia, que
és la designació per part de la Mesa, a proposta de la
Presidència, d’acord amb la Junta de Portaveus, dels diputats
encarregats per a la defensa de la proposició de llei 3819, de
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea davant del Congrés dels Diputats. 

Segons allò previst a l’article 178 del Reglament del
Parlament, la Mesa, d’acord amb la junta de portaveus, va
designar a la reunió de dia 21 de març de l’any 2001 els diputats
següents: l’Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza, i l’Hble Sr. Cecili
Buele i Ramis, per defensar al Congrés dels Diputats la presa en
consideració de la proposició de llei 3819, de participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea davant el
Congrés dels Diputats, aprovada en sessió plenària de dia 13 de
març passat.

Es dóna per assabentat el Plenari? Molt bé.

Lectura i aprovació, si procedeix, d'una declaració
institucional  davant l’atemptat que ha costat la vida al Sr.
Manuel Giménez Abad.

Doncs a continuació, i com a darrer punt de l’ordre del dia,
procediríem a la lectura i aprovació, si procedeix, d’una
declaració institucional davant l’atemptat que ha costat la vida
al Sr. Manuel Giménez Abad, ciutadà aragonès i president del
Partit Popular d’Aragó. El Sr. Secretari primer té la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Deixant de banda, com ja és habitual, la seva criminal i
covard executòria, el respecte a les normes més elementals de
convivència democràtica, ETA ha tornat a matar, interferint així
sense cap escrúpol en el procés d’expressió de llibertat que el
poble basc acara per a l’elecció dels seus representants per als
propers quatre anys.
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El Parlament de les Illes Balears vol en primer lloc transmetre
el seu condol als familiars, amics i companys d’aquesta nova
víctima de l’organització criminal, el president del Partit Popular
d’Aragó, Manuel Giménez Abad. Condemnam rotundament
aquest atemptat, amb el qual ETA pretén condicionar el procés
electoral en curs i reivindicar un espai i un protagonisme polític
que mai les urnes no li han donat. L’assassinat és absolutament
incompatible amb la política. ETA ha de saber que les forces
polítiques representades en aquest parlament estaran sempre
pel diàleg i per una actitud sense fissures a favor de les
llibertats democràtiques, i mai per cap tipus de colAlaboració
amb els violents o amb aquells que donen cobertura a la
violència; que el protagonisme polític mai no pot ser reivindicat
des del menyspreu del dret més fonamental del ciutadà, que és
el dret a la vida; que el respecte més elemental als drets del
poble basc que diu defensar exigeixen com a premissa bàsica
prèvia la seva pròpia desaparició.

Manifestam en aquests moments de dolor el nostre
sentiment de condol a la família, al poble aragonès i a tots els
demòcrates. Els expressam la nostra solidaritat i la dels pobles
de les Illes Balears, i els desitjam que tots junts, el poble basc
el primer, puguem retrobar la pau a través de la convivència
democràtica.” 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari. S’aprova per assentiment?
Queda aprovat.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. S’aixeca la
sessió.
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