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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària
que correspon al dia d’avui i començam com és habitual amb el
torn de preguntes.

I.1) RGE núm. 3441/01, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Llamas i Màrquez, del Grup Parlamentari  Popul ar, relativa a
distribució de les 80.000 travesses adquirides per la línia
Palma-Inca-sa Pobla.

La primera és la 3441, relativa a distribució de 80.000
travesses adquirides per a la línia Palma-Inca-Sa Pobla, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Llamas i Márquez del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Es una pregunta dirigida al Sr.
Conseller de Obras Públicas, día 23 de agosto aparece
publicado en el Boletín Oficial de las Islas una convocatoria
de un concurso público para adjudicar un contrato de servicios
de transporte de 80.000 traviesas y después dice la
convocatoria que se localizaran en las proximidades de la linia
Palma-Inca.

La pregunta va en el sentido de ¿con qué criterios se
distribuirá por los Servicios Ferroviarios estas 80.000 traviesas
adquiridas en Sagunto? Y digamos, ¿cuál es su localización
física? Se supone que deben ir, o bien para todas las lineas
férreas que se pretenden inaugurar antes de las próximas
elecciones. Y bueno decir de alguna manera que se destina un
presupuesto, aproximadamente 120 millones de pesetas en algo
que nosotros consideramos que seria una adjudicación a una
contrata. Rogamos nos conteste la pregunta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d’Ordenació del
Territori i Obres Públiques té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com a
dada significativa he de dir que es calcula que es posen 1.515
travesses per quilòmetre i per tant, estam parlant de 80.000
travesses i d’aquestes travesses 37.500 són per a la línia
descendent de Palma-Inca, que vostè sap que està en males
condicions i s’ha de refer tota i la resta són per a la línia Inca-
Manacor.

La ubicació física, bé pensam que ha de ser la zona de Son
Bordils i no sé si he aclarit la seva pregunta. En tot cas el segon
torn l’ampliarem.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, nos extraña en
principio esta adjudicación tan rara, que consideramos que en
principio es un simple movimiento del presupuesto que a final
de año se ha movido algo en esta conselleria, en lo que hace
referencia al tema del transporte, en este caso al tema del
transporte ferroviario.

Ya nos extrañó en su día el gasto de 1.700 millones de
pesetas, aproximadamente para la compra de traviesas, que
consideramos como ya he dicho anteriormente, una
adjudicación o una contrata en el momento que se pueden
adjudicar dichas obras, no se entiende que se compre el
material antes de adjudicar las obras y bueno los cálculos, yo
también he hecho unos cálculos también parecidos, no 1600
traviesas por kilómetro, unas 1500 traviesas por kilómetro y me
salen unos 53 kilómetros, encima añadimos que hay trabajos de
mantenimiento pues claro no me coincide con las previsiones
que hay en el Gobierno de ejecución de obras referentes, no se
que daría para el ferrocarril de la Universidad, del Aeropuerto,
sa Pobla-Alcúdia, en fin yo creo que debería, esta conselleria,
agilizar mucho todo lo que hacer referencia al tema de
ferrocarril.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, el seu temps està esgotat. Sr. Conseller
d’Obres Públiques i Ordenació del Territori té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, bé nosaltres tampoc feim feina amb criteris a les
eleccions, el que volem és que les coses, és a dir, vostè li
preocupa molt la data de les eleccions, a nosaltres no. També
li he de dir que vostè és molt optimista si es pensa que amb
80.000 travesses es pot fer tot Mallorca, la veritat és que faríem
un tren de joguina.

A veure, les 80.000 travesses ja li he dit que eren per a la
línia descendent Inca-Palma, es va fer una reparació que
nosaltres vàrem fer a la línia ascendent , perquè tenim molts de
problemes de vibracions, en el seu dia es va fer una reforma i
no es varen canviar totes les travesses i el nostre criteri és fer
la línia complement nova i ja n’hem fet una i ara feim l’altra i
Inca-Manacor que són la resta de travesses no dóna per més,
perquè cada 66 centímetres hi ha una travessa. Llavors aquest
projecte està aprovat pel Consell de Govern i ara es fa
l’adjudicació. Per tant, està totalment justificada aquesta
compra de travesses, aquesta compra s’ha fet perquè ha
representant un estalvi, respecte els preus de 1997, és a dir,
comparant preus de 1997 ha representat un estalvi de 33 milions
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de pessetes i ens asseguram que l’entrega de les travesses
estigui en el moment de l’obra. Ara és un moment que a
Espanya hi ha molta activitat en aquest sector i les dues
empreses que fan travesses, una de Sagunto i l’altra no me’n
recordo d’on és, a nivell de demanda estan totalment saturades.

Per tant, dos motius, estalvi i per assegurar l’entrega
d’aquest material i és un tipus de contracte que fan altres
empreses ferroviàries de la Península. Nosaltres tampoc no ens
hem inventat res.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) RGE núm. 3444/01, de l'Hble. Diputat S r. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
expedients sancionadors iniciats en matèria de pesca.

Passam a la segona pregunta la 3444, relativa a expedients
sancionadors iniciats en matèria de pesca, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Govern dia 6 d’agost de l’any 1999
va publicar l’ordre que regula les activitats que es poden
desenvolupar a la reserva marina de la Badia de Palma. El Partit
Popular s’interessa i fa aquesta pregunta al Conseller de Pesca.
Quants expedients sancionadors ha iniciat el Govern en matèria
de pesca, pel que fa a la marina de pesca de la Badia de Palma?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Conseller d’Agricultura i
Pesca té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

 Gràcies, Sr. President. La resposta d’aquesta pregunta en
el seu aspecte quantitatiu és cap. Per tant, no s’ha iniciat a la
reserva marina de la Badia de Palma cap expedient sancionador.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Idò jo em demano, és que segurament
els usuaris, és a dir, els que practiquen la pesca marina
recreativa, deuen ser molts bons alAlots i molt bons alAlots
també deuen ser els professionals, perquè si aquesta reserva
marina, ara avui fa dos anys que es va crear, quan va sortir
l’ordre que regula les activitats, dia 8 d’agost del 99 i
francament que no hi hagi cap expedient d’infracció Sr.

Conseller, em preocupa. Vostè no n’és conscient que hi ha
infraccions dins aquesta reserva? Vostè no n’és conscient que
aquesta ordre no es compleix i tampoc no es fa complir?

Francament Sr. Conseller, jo em demano si es creen ordres
i no es fan complir, per què es creen ordres? En tot cas el que
passa amb tot això és que n’hi ha alguns que es beneficien, són
aquells que no compleixen i que són els furtius. Som conscient
que la competència en vigilància vostès estan limitats, però
almanco informessin i no només als clubs nàutics, també
informar dins la  pròpia marina. Francament no sé quina política
fan vostès de seguiment, valgui la redundància, a la seva
política o falta de política en matèria de pesca i sobretot en
matèria de reserva marina.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Conseller d’Agricultura i
Pesca té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

 Gràcies, Sr. President. En relació a tot el que ha plantejat
vostè, efectivament aquesta reserva es va crear l’any 1982 i fins
a l’agost de l’any 99, per tant, varen passar molts d’anys, no es
va regular. Evidentment es troba en una fase més o menys
inicial, a partir d’aquest recent regulació.

S’ha de dir que és necessari augmentar la vigilància en
aquesta zona, hi ha un vigilant en aquests moments i dur a
terme actuacions informatives, perquè no té altres
competències i durant l’any 2000 aquesta tasca informativa es
va fer normalment i es va informar de totes les activitats que es
varen considerar que es duen a terme dins l’àmbit de la reserva.
També el mes de març es va abalisar la reserva i esperam que
l’abalisament d’aquesta ample zona, que va des de S’Arenal
fins a Cap Regana serà positiu de cara al control de la reserva.

També s’ha de dir que recentment s’ha aprovat un projecte
europeu, Life Natura 2000, que permetrà, conjuntament amb la
Conselleria de Medi Ambient, la Unió Europea i la colAlaboració
de diferents institucions un pressupost de 216 milions de
pessetes, dedicats a la vigilància. A més s’han duit a terme
tasques de divulgació, adreçades als usuaris d’aquest espai i
s’ha considerat un espai preferent per a les repoblacions, que
ja es va efectuar el passat mes d’abril. Des d’un punt de vista
t ècnic, creim que s’està fent un seguiment de l’efecte reserva
mitjançant diferents campanyes d’avaluació i molt prest es
reunirà la comissió de seguiment, per tal que tots els membres
puguin valorar la gestió i la situació actual i possibles
propostes i suggeriments en relació al futur d’aquesta zona de
reserva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) RGE núm. 3446/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres per a una nova depuradora a Cala en
Porter.

Passam a la tercera pregunta la 3446, relativa a obres per fer
una nova depuradora a Cala en Porter, que formula l’Hble.
Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Medi Ambient, és de tots coneguts els problemes
que hem tengut aquest estiu a les depuradores a Menorca i en
concret em referiré a la de Cala en Porter.

Des de la primera setmana de juliol els veïns varen
denunciar que hi havia unes olors molt fortes que no deixaven
respirar i va sortir el Director General d’Ibasan, que depèn de la
seva conselleria, dient que tot era culpa d’una avaria, que la
peça de recanvi no la tenien i havien d’esperar que vengués
d’Alemanya. O sigui, a tot Balears no hi havia una peça de
recanvi per a una depuradora.

Davant tot això, la Presidenta del Consell Insular i el Batle
d’Alaior donaven suport per fer una depuradora nova a Cala en
Porter. La pregunta era quan es farà? Quina inversió s’hi
destinarà i a quina partida?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquest moment no està previst iniciar obres per instalAlar una
nova depuradora a Cala en Porter, ni tampoc hi ha cap partida
assignada, ni import per a aquesta inversió.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera verda, com no podia
ser d’una altra manera ens ha contestat, com és la seva costum,
amb monosílAlabs. Bé doncs li diré, ja em preparo, perquè
després sortirà i remetrà, quan sap que no li puc replicar.

Bé la depuradora de Cala en Porter, tal vegada la seva
ubicació no sigui la més adient, però el problema no és que la

depuradora estigui a un lloc o estigui a un altre, el problema
radica que vostès, que fa dos anys que governen, no han fet el
manteniment que correspon a aquestes depuradores, fa dos
anys que governen i l’avaria que sorgeix és culpa d’una peça
que s’ha de demanar a Alemanya i no n’hi ha cap a totes les
Balears. Vostès a finals d’octubre tenia una auditoria que varen
encarregar a Lloyds Registrer, allà on li deien que la depuradora
de Cala en Porter tenia un manteniment deficient, des d’octubre
a novembre no varen fer res de res i ha arribat juliol i hem
tengut el problema de les avaries, culpa del mal manteniment,
no de la seva ubicació.

En definitiva, vostè ara demana, varen fer una cimera, per dir
entre cometes que era (...) vostè, la Presidenta del Consell i
l’Ajuntament i després d’aquesta reunió varen decidir que
farien un altre estudi. Miri Sra. Consellera, vostè passarà a la
història, com la persona que ha demanat més estudis de tot, per
les seves obres no la coneixerem, però pels estudis li asseguro
que sí, avui dia ja ocupa el primer lloc en el rànquing d’estudis
i m’ha de creure Sra. Consellera verda, vostè no és de fiar,
perquè si no és capaç d’arreglar el que passa a casa seva, em
refereixo a Porto Colom, males olors a les depuradores i aigües
brutes, perquè no autoritzen dragar, com pot arreglar una
depuradora que li cau tan lluny?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc crec que
vostè està confosa, com darrerament estan confosos els
diputats del Partit Popular, perquè mesclen moltes coses que no
tenen res a veure. En segon lloc vostè, Sra. Diputada, coneix
perfectament el tema de la depuradora de Cala en Porter i sap
perfectament que aquest problema no és un problema de fa dos
anys, ja ve d’enrera i precisament va ser el Govern anterior que
va decidir retirar molts de milions per al manteniment de les
depuradores. Per tant, Sra. Diputada el que hauria de fer és
parlar de tot això i no posar i donar la culpa a allò que s’ha fet
durant aquests darrers dos anys.

A mi allò que m’interessa, com a consellera, és dir el que es
fa i no el que no s’ha fet, dir-li clarament que precisament
aquesta depuradora que té un problema i el va tenir durant
aquest mes d’estiu, es va arreglar aquesta peça, que
efectivament va tenir durant uns dies que no es va poder
canviar, perquè s’havia de dur aquesta peça d’Alemanya, això
és cert, es va fer aquesta reparació que s’havia de fer i
precisament des de llavors hi ha hagut intenses reunions, amb
el Batle d’Alaior i amb la Presidenta del Consell Insular de
Menorca i precisament ahir en el Consell d’Administració
d’Ibasan, es varen aprovar dos temes que són de
transcendència per a aquesta depuradora. El primer és millorar
el tema de la desodorització, es farà una inversió important per
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mirar de resoldre definitivament el problema d’olors i el fet de
fer un estudi per cercar alternatives i que aquestes alternatives
incloguin la possibilitat d’una altra ubicació, perquè el
problema Sra. Sugrañes és la ubicació d’aquesta depuradora,
aquesta depuradora fa 9 anys que es va fer, per tant, vagin
alerta amb allò que diuen, perquè podria tenir un efecte
bumerang i es pot tornar en contra seva les coses que vostè
diuen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) RGE núm. 3439/01, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font
i Barceló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a neteja
dels torrents.

Passam a la pregunta 3439, relativa a neteja de torrents, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, sense que sigui cap confusió per a vostè el que li
plantejaré, baldament vostè ens vulgui confondre.

Ens vol dir quin document o conveni diu que la neteja dels
torrents es compartirà per part del Govern de la comunitat
autònoma i els ajuntaments?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no existeix cap document
o conveni que parli de neteja de torrents. El Govern i la
Conselleria de Medi Ambient efectuen actuacions de
manteniment del domini públic hidràulic superficial, des de fa
més de 10 anys, vostè ho deu conèixer perfectament,
especialment després de les revingudes del 89, allà on es varen
produir inundacions a molts de llocs.

Per tant, el seu objectiu i l’objectiu de dur endavant aquest
manteniment del domini públic hidràulic, és mantenir el lliure
pas de les aigües als torrents de les Illes Balears. Es tracta
d’una actuació preventiva sobre una xarxa principal de més de
900 quilòmetres de longitud i dels que es mantenen 200
quilòmetres cada any.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, li agraeixo que digui que no hi ha cap document
que ho digui, però vostè sí que embulla, molt i sobretot que
intenta confondre a la ciutadania, vostè va dir i els medis de
comunicació ho varen reflectir quan va haver-hi les
inundacions de principis del mes de setembre, que la
responsabilitat de neteja dels torrents és compartida, a ca magre
tot són puces, ja basta tot el que hem de suportar els
ajuntaments perquè encara una persona, que no creu amb els
seus principis d’anar amb bicicleta i no anar amb cotxe oficial...,
vaja, ja he acabat? Quin temps hem queda Sr. President, perquè
ja he perdut el fil?

No li deia que a ca magre tot són puces. Els ajuntaments ho
hem de suportar tot i al final encara hem d’aguantar una
consellera que no coneix les seves competències i més
endavant li demostraré que no fa res amb les competències,
encara passa la responsabilitat dels seus fracassos als
ajuntaments. Ja n’hi ha prou, Sra. Consellera. Vostè no
compleix, vostè el que ha de tenir és un poc més d’estima cap
a les entitats que són les realment estan al costat dels
ciutadans, perquè vostès estan molt lluny dels ciutadans, com
nosaltres mateixos, des d’aquí del Parlament estam encara molt
lluny, però aquells que fan feina cada dia a la trinxera, i vostè
encara els diu que són ells que tenen l’obligació, Sra.
Consellera vostè intenta embullar la societat, perquè dels seus
fracassos en vol fer responsable a les administracions locals i
no parlo d’una, parlo en tot cas de les 67 de tot Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Efectivament Sr. Font, jo crec que
allò que vostè no entén i li costa molta pena d’entendre és que
s’ha d’actuar amb colAlaboració entre les distintes institucions,
això és un principi bàsic que s’ha de dur endavant, Govern amb
els consells i amb els ajuntaments.

Per tant, a partir d’aquest principi, jo pens que és un
element bàsic per a aquesta autonomia i per a qualsevol i a més
és un element democràtic molt valuós, és des d’aquesta òptica
que es parla que hi ha d’haver col Alaboració per a un tema
important com és el tema de neteja de torrents, entre
ajuntaments i en aquest cas Conselleria de Medi Ambient. La
Conselleria de Medi Ambient té uns criteris de prioritat, uns
dels quals és la neteja de torrents, ja ho he explicat, es netegen
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anualment uns 200 quilòmetres dels 900 que tenim de torrents.
A més els que prioritàriament són més necessaris i poden tenir
més problemes, com per exemple els que passen per trams
urbans i per tant, seguim un criteri que més o manco és una
mica millor que el que duia a terme l’anterior Govern i per tant,
es fa de la millor manera possible, fins i tot, actuant d’una
manera més adequada d’allò que és el manteniment de les
riberes de torrent.

Però el fet de la colAlaboració, Sr. Font, ho hauria de veure
des de l’aspecte positiu i és que un torrent no pot ser ni un
femer, ni pot ser un lloc on única i exclusivament pot fer feina
una Administració. Els ajuntaments també han de voler
mantenir els seus torrents, perquè precisament siguin zones on
poder, per què no, passejar, contemplar i gaudir. Jo esper que
aquesta colAlaboració sigui un fet important en aquesta
comunitat i em sentiré orgullosa d’haver plantejat aquesta
colAlaboració des d’un punt de vista positiu i no com vostès
negatiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.5) RGE núm. 3440/01, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font
i Barceló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a neteja
dels torrents de Sant Miquel i de Muro.

Passam a la cinquena pregunta la 3440, relativa a neteja dels
torrents de Sant Miquel de Muro, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Medi Ambient, miri li vull dir una cosa, una cosa
és colAlaborar i l’altra és tenir competències i hem colAlaborant
amb la pregunta que jo li faig, perquè així com l’altra era general
de tot Balears, aquesta és més concreta a la zona Nord de
Mallorca.

Jo li demano, quan pensa la Conselleria de Medi Ambient
fer la neteja del torrents de Sant Miquel i Muro?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, les actuacions de
manteniment en el torrent de Muro va començar el passat 18 de
setembre del 2001, a la zona pròxima al paratge de nom,
Biniromà i també està previst el manteniment del mateix torrent
a la zona de Son Carbonell.

En el manteniment del torrent de Sant Miquel estan
previstes actuacions aigües avall del pont gros.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Font
té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Que
quedi clar que l’oposició és bo que hi sigui, perquè encara seria
hora de començar al torrent de Muro, perquè dia 18 és molt
després d’haver entrat la pregunta i al torrent de Sant Miquel
no han començat, que quedi clar.

Sra. Consellera, política de neteja de torrents, zero. Jo li
demanava a vostè dia 28 de setembre del 99, quines actuacions
faria la Conselleria de Medi Ambient en el tema de torrents,
vostè em va dir, les actuacions d’emergència han estat
bàsicament a obres de neteja a distints torrents i que es duria
a terme un pla d’emergència. Aquests dos torrents en concret,
vostè els té bruts, no hi passen ni les anguiles i és difícil, ni les
anguiles passen per les desembocadures, però és més greu, li
demanava dia 12 de maig del 2000 que em contestés per escrit,
quants metres de torrents s’han netejat a Mallorca aquests
darrers quatre anys? Gener, febrer, març i abril, encara no s ‘ha
contestat, perquè no s’ha fet res durant dos anys, vostè, ja li
vaig dir al President que la llevés de consellera i li garanteixo,
no ho tornaré a dir, perquè cada vegada que ho dic la manté,
però espero que la llevi, pel bé que a una inundació no hi hagi
conseqüències greus, no només humanes també als conreus
dels pagesos.

Sra. Consellera, un fracàs, em pot dir el que vulgui, tot li he
documentat, ja n’hi ha prou, no ha fet res i vostè hauria de
començar a reconèixer que una persona humana s’equivoca,
vostè ha tengut errors, no ha sabut planificar la neteja dels
torrents a Balears i si passa alguna cosa, vostè serà la culpable,
ningú més. Fins i tot, puc dir que la culpa la compartirà vostè
amb el President Antich per no saber estirar-li les orelles quan
pertocava.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula per tancar.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat està clar que a vostè no li agrada res d’allò que fa
aquesta consellera, però a més està disposat que res del que
faci aquesta conselleria sigui correcte, cosa que no sé si ha de
ser una alegria per a aquesta consellera, degut a la diferència
entre les polítiques que fan vostès i les que fa aquesta
conselleria que deixen molt que desitjar.

Dit això, li torn a repetir, perquè no sé si ho ha entès, ha
començat aquesta neteja del torrent de Muro i ho he explicat i
a més si vostè vol més informació, nosaltres no tenim cap tipus
de problema, a la Direcció General de Recursos Hídrics, allà on
vostè, a més, hi crida de forma habitual, li poden donar tota la
informació que trobi de com serà aquesta neteja. Jo crec que
això estaria molt bé com a batle conèixer-ho.

Dir-li també, per altra banda, que efectivament la pregunta
jo la vaig conèixer divendres passat i per tant, pareix que és la
resposta a la pregunta, però no és així, estava planificat que es
faria aquesta neteja i precisament va començar aquest dia. I per
acabar dir-li Sr. Font, que vostè com a polític, com a batle i com
a representant de l’oposició és veure la importància que si els
torrents, que li preocupen molt a vostè, idò ha de colAlaborar
amb la Conselleria de Medi Ambient, que no té cap tipus de
problema en poder fer propostes de la millora d’aquests
torrents, que a vostè li preocupen molt i a partir d’aquí millorar
les actuacions, però pot estar ben segur que aquesta consellera
fa una feina, respecte la planificació de torrents, que com dic
està en el seu abast a la Direcció General de Recursos Hídrics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.6) RGE núm. 3442/01, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
variant sud d'Andratx.

Passam a la sisena pregunta la 3442, relativa a la variant Sud
d’Andratx, que formula l’Hble. Sr. Diputat José Maria González
i Ortea del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Obras Públicas, en
julio del 99 se contrató la obra de la variante Sur de Andratx,
algo sumamente urgente, ya que el paso actualmente del tráfico
por la población dificulta enormemente la circulación, tanto de
vehículos como de peatones, está insistentemente reclamada
por el Ayuntamiento de Andratx y como digo el 12 de julio se
contrató la obra. Sin embargo la obra se paró posteriormente,
no se llevó a cabo, pese a tener un contratista dispuesto a ello
y como digo con el contrato firmado. Han pasado dos años y
medio y la obra continua sin empezar.

¿En qué situación está Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, efectivament les meves notícies són que era el maig del
99 es va adjudicar aquesta obra i el problema d’aquesta obra és
que es va adjudicar sense haver fet un estudi de l’impacte
ambiental, que era obligatori i a més tampoc s’havien fetes les
expropiacions.

Per tant, es va haver de frenar perquè s’havia de fer l’estudi
de l’impacte ambiental, aquest tema s’ha duit a la Comissió
Balear de Medi Ambiental, per fer l’impacte ambiental i açò ha
produït la modificació del projecte i en aquest moment s’acaba,
la setmana que ve probablement es podrà aprovar aquesta
modificació i esper que molt prest es puguin iniciar les obres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr.
González Ortea té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente es sorprendente que me
diga usted que el problema es que no tenía evaluación de
impacto ambiental y que dos años y medio después todavía
esté pendiente de no se que modificaciones. La verdad insisto,
es que el Ayuntamiento de Andratx está prácticamente en
estado de desesperación, la obra no tiene ningún aspecto de ir
a ponerse en marcha, según nuestras noticias el Ingeniero jefe
de Carreteras comunicó al Ayuntamiento de Andratx en mayo
que se haría un proyecto nuevo, ante por cierto su sorpresa,
desconcierto y preocupación por el informe de la Comisión de
Medio Ambiente, que parece atender más a cuestiones de
defensa de una determinada propiedad, que se siente afectada
por eso, que a cuestiones objetivas de interés general.

Va siendo hora que la pongan en marcha Sr. Conseller, va
siendo hora, porque es una vergüenza de esta obra, como de
tantas otras por otra parte en materia de carreteras, pero
estamos hablando de una obra de unos pocos cientos de
metros, parados exclusivamente por la voluntad de los
propietarios de una finca, que se niegan a que se haga la obra,
porque les afecta sus terrenos. Esa es la triste realidad Sr.
Conseller y usted y yo lo sabemos muy bien.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):
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Gràcies, Sr. President. Estic d’acord que és una obra
necessària, per tant, per la nostra part hi haurà tot el suport
perquè aquesta obra es comenci. Jo crec que és sorprenent que
el maig del 99 s’adjudiqués una obra sense impacte ambiental,
que era obligatori, sense tenir l’expedient d’expropiació fet, jo
supòs que devia ser simplement per cobrir un aspecte electoral
i nosaltres en aquest moment hem treballat i les finques que
estan allà, la modificació del projecte ni les afavoreix, ni les
desfavoreix respecte l’anterior. Per tant, ha estat un tema que es
va dur a la Comissió de Medi Ambient, es va estudiar el
projecte, s’ha modificat, s’ha substituït un pas inferior per una
connexió per rotonda, però el que és el traçat és bàsicament el
mateix i esper que les obres comencin molt aviat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori.

I.7) RGE núm. 3449/01, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
conseqüències dels atemptats als Estats Units.

La setena pregunta està ajornada en temps i forma pel
Govern.

I.8) RGE núm. 3450/01, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Marí
i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació
depuradora de la zona de Cala Tarida.

La vuitena pregunta, el diputat que la formula el Sr. Josep
Mari Ribas és absent i per tant, decau.

I.9) RGE núm. 3451/01, de l'Hble. Diputada Sra. Francina
Armengol i  Socías, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a servei d'al Alergiologia a l'hospital de Son Llàtzer.

I la novena pregunta és la 3451, relativa al servei
d’alAlergiologia de l’Hospital de Son Llàtzer, que formula l’Hble.
Diputada Francina Armengol i Socias del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Sanitat i Consum,
des del Grup Parlamentari Socialista ens interessam per un tema
que creim prou preocupant. Vàrem podem tenir informació a
través dels mitjans de comunicació del fet que la fundació de
l’Hospital Son Llàtzer no pensava convocar la plaça del metge
d’alAlergologia. Entenem que aquest és un tema prou
preocupant perquè a les Illes Balears l’al Alèrgia afecta unes
150.000 persones cada any i és un tema que segons el Pla de
l’Hospital Son Llàtzer s’havia de contemplar, el servei
d’alAlergologia, tenint en compte, fins i tot, que el Sr. Rodrigo de
Santos l’havia qualificat com un servei estratègic de l’Hospital
Son Llàtzer. Nosaltres no entenem de cap de les maneres que la
fundació pugui pensar en eliminar aquest servei d’alAlergologia,
tot tenint en compte la situació climàtica de les Illes Balears,
que fa que afectin a moltíssimes persones i a molts de nins
petits les alAlèrgies a la nostra comunitat autònoma.

Per tant ens agradaria, si vostè té coneixement d’aquest a
situació, que ens pogués informar sobre si aquestes
informacions que varen sortir als mitjans de comunicació són
o no són certes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Consellera de Sanitat,
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 s’han de concretar distints punts. En
primer lloc, el pla d’empresa de l’Hospital Son Llàtzer,
document en el qual ens basam sempre en totes les converses
i en totes les negociacions amb l’Insalud sobre quin tipus
d’hospital precisa la nostra comunitat autònoma, consta de
l’alAlergologia a la cartera de serveis prevista amb un
especialista en aquesta especialitat dins el catàleg de llocs de
feina dels professionals metges.

En segon lloc, la patronal de la fundació Hospital Son
Llàtzer, de la qual forma part aquesta conselleria, no hi ha hagut
a l’ordre del dia de les distintes reunions cap punt en què
s’hagi discutit la pertinença de tenir un alAlergòleg a la plantilla
de l’hospital. Per tant, i de manera oficial, donam per suposat
que l’actual gerent de Son Llàtzer manté aquesta plaça.

I en tercer lloc, és d’especial interès per a aquesta
conselleria l’atenció específica dels problemes alAlèrgics de tota
la població de les Illes Balears prenent les mesures oportunes
per posar a l’abast de tots els ciutadans una atenció de la més
alta qualitat en patologies alAlèrgiques, així com de qualsevol
àrea de l’atenció sanitària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.10) RGE núm. 3452/01, de l'Hble. Diputada Sra. Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a control de la legalitat dels enterraments a Son Valentí
(Palma).

Idò passam a la desena pregunta, 3452, relativa a control de
legalitat dels enterraments a Son Valentí, a Palma, que formula
l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Sanitat i Consum,
en aquesta cambra ja vàrem tenir oportunitat de parlar dels
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enterraments que es feien al cementiri de Son Valentí, de
l’Ajuntament de Palma. Ja li vaig fer fa uns mesos la mateixa
pregunta sobre si s’enterrava de forma legal o no en aquest
cementiri de l’Ajuntament de Palma. Vostè em va contestar molt
amablement que s’havien fet uns suggeriments a l’Ajuntament
i sembla ser que encara -i això segons els mitjans de
comunicació- es continua enterrant en aquest cementiri sense
permís.

Ens agradaria que ens aclarís aquesta situació i si és veritat
o no que es continua enterrant al cementiri de Son Valentí de
forma ilAlegal, cosa que creim bastant greu des del nostre grup
parlamentari. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, la Conselleria de
Sanitat ha constatat que, efectivament, l’Ajuntament de Palma
efectua enterraments sense ajustar-se als requisits legals al
cementiri de Son Valentí.

Miri, començà això l’any 95 i, de manera repetida, la
conselleria adverteix l’Ajuntament de Palma de les irregularitats
que comet. L’any 95, essent director general de Sanitat del PP
el Sr. Martínez Pina, ja indica en els seus informes que el
projecte d’ampliació presenta deficiències i que, per tant, no es
pot informar favorablement aquest expedient. L’any 99 el
director general del PP el Sr. Crespí torna a contestar
desfavorablement. Ja amb el nostre govern, es constata que el
cementiri és utilitzat i per això tenim denúncies de ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma. Vist que l’ajuntament no
contesta els requeriments del director general de Sanitat, escric
al batle Sr. Fageda el dia 9 de març del 2001, el qual a hores
d’ara no ha contestat, motiu pel qual es va iniciar el primer
expedient sancionador, que no va ser ni tan sols recorregut per
l’ajuntament, i un segon que es va obrir fa algunes setmanes a
la vista de la continuïtat dels enterraments ilAlegals, com vostè
deia, de moment hem rebut dues respostes. La primera, en
premsa el Sr. Bauzà diu que les seves manifestacions -i jo aquí
ho confirm- són totes errades; el Sr. Bauzà diu que es basa en
l’antic reglament de l’any 74, quan aquest reglament del 74
exigia que l’autorització fos directament de l’autoritat sanitària,
o sigui, de la conselleria; amb el nou reglament exigeix un
informe favorable de la conselleria, que no l’hi ha donat des del
95 cap director general. La segona resposta que tenim és per
part de l’Empresa Funerària Municipal, que dia 10 de setembre,
ara fa dos dies, solAlicita l’autorització. És una nova errada, Sra.
Armengol, perquè qui ha de solAlicitar l’informe preceptiu són
els ajuntaments, no les empreses encarregades del servei.

La conselleria, mentre no se superin els tràmits que
s’exigeixen a totes les institucions i administracions i a tots els
ciutadans, continuarà endavant amb el nou expedient i...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat, el seu temps s’ha
exhaurit.

I.11) RGE núm. 3443/01, de l'Hble. Diputat Sr. Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacte antitransfuguisme.

Passam a la pregunta número 11, que està ajornada en
temps i forma pel Govern.

I.12) RGE núm. 3445/01, de l'Hble. Diputat Sr. Gaspar
Olive r i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació de la segona fase del centre de dia de la tercera
edat a Llucmajor.

La pregunta número 12 i darrera del torn de preguntes
d’avui, 3445, és la relativa a adjudicació de la segona fase del
centre de dia de la Tercera Edat de Llucmajor, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, en el
Partit Popular ens interessam una vegada més per l’estat de
l’obra de llar de la Tercera Edat de Llucmajor.

Vostès saben, perquè aquí ho hem esmentat en repetides
ocasions, que aquestes obres varen finalitzar dia 20 de
novembre en el que fa referència a la seva primera fase, que
consisteix en la rehabilitació de l’edifici i habilitació, també, del
mateix amb una sèrie d’usos a la planta baixa i al soterrani, amb
un total de 643 metres. Però falta iniciar encara la segona fase,
que és un total de 1.292 metres, que és més de dues terceres
parts del total i que, a més a més, és el més important d’aquest
centre i el que dóna contingut a aquest edifici llar de la Tercera
Edat de Llucmajor, ja que concretament el que falta, i a títol
d’exemple en plantejaré alguns, falten 188 metres de cafeteria a
la planta baixa, falta també la sala de cures, sala d’estades
diürnes, teràpia ocupacional, sala de jocs, terrasses interiors,
jocs, gimnàs, perruqueria, sala de la Tercera Edat.

Miri, Sra. Consellera, a Llucmajor hi ha una inquietud. Els
ciutadans de Llucmajor de la Tercera Edat es demanen quan
s’iniciaran aquestes obres, i jo el que faig avui aquí, Sr.
President, és traslladar aquesta inquietud dels ciutadans de
Llucmajor i li deman a vostè, Sra. Consellera, quan adjudicarà
aquestes obres?, en definitiva, quan s’iniciaran aquestes obres,
la segona fase de la llar de Tercera Edat de Llucmajor?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, jo pens que fa vostè bé de
traslladar la inquietud del poble de Llucmajor, però pens que
també hauria de traslladar el que en aquesta cambra es diu,
precisament al poble de Llucmajor, perquè aquesta mateixa
pregunta jo l’hi vaig contestar el març d’aquest any, i li vaig
contestar que efectivament la segona fase d’aquest projecte,
que vostès tampoc no tenien pressupostat en el projecte inicial,
no es començaria i que s’ajornava fins que es fessin efectives
les transferències.

Per tant, jo li prec que passi aquesta informació per tal de no
tornar a fer la mateixa pregunta en aquesta cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr.
Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Tenc aquí davant jo el Diari de
Sessions de 10 d’abril del 2001. El que vostè em diu que va dir
aquí no ho diu, jo no ho trob. Per tant, no em contesti amb una
falsedat, Sra. Consellera.

Miri, a més a més, a les transferències al consell insular
vostè no transfereix aquesta partida, no es transfereixen
aquests doblers al consell insular per dur a terme aquesta
segona fase. Miri, les obres varen començar dia 14 de juliol del
98, de la primera fase; es varen acabar dia 20 de novembre. Hi
havia temps més que suficient per redactar el projecte i
adjudicar-lo. Vostè no ho vol fer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, hauria de llegir el que diu
el Diari de Sessions perquè possiblement sí diu el que jo he dit
que havia dit, efectivament que no s’havia adjudicat la segona
fase perquè estava pendent que es fessin les transferències. Per
suposat no és una partida que es transfereixi perquè no és una
partida existent. Vaig dir que es negociaria la posada en marxa
d’aquest centre.

De totes maneres, miri, el que ha fet aquesta conselleria és
canviar precisament un sistema d’adjudicar places i d’adjudicar
serveis als municipis, i el que ha fet precisament per als centres
de dia és una convocatòria oberta i és precisament gràcies a
aquesta convocatòria oberta per a places d’estades diürnes,
que és el que falta a la segona fase de Llucmajor, s’han

presentat 11 municipis per tal de, precisament, donar sortida a
les necessitats dels seus ciutadans. El municipi de Llucmajor no
s’ha presentat; tal volta no té tant d’interès en donar resposta
a les necessitats de les seves persones majors i sí té interès en
mantenir la polèmica amb aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Amb la
seva intervenció queda tancat el torn de preguntes.

II.- InterpelAlació RGE núm. 2070/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del personal a
l'Hospital  Psiquiàtric i del Pla de salut mental de les Illes
Balears.

I passam al punt següent de l’ordre del dia que són les
interpel Alacions. La interpelAlació que veurem és la 2070,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
personal de l’Hospital Psiquiàtric i del Pla de salut mental de les
Illes Balears. El Sr. Francesc Fiol té la paraula per defensar i per
exposar la interpelAlació.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, es va
presentar l’abril d’enguany aquesta interpelAlació davant la
preocupació coneguda del Grup Parlamentari Popular sobre
quina era la situació del personal a l’Hospital Psiquiàtric i també
quin era el desenvolupament del Pla de salut mental. El
calendari ha fet que precisament fa pocs dies una coincidència
fes que la consellera comparegués a una comissió, la Comissió
d’Assumptes Socials, i desenvolupàs alguns aspectes que avui
haguessin estat motiu de debat, però que nosaltres ja donam
per resolts, tota vegada que varen ser explicats i exposats, però
així i tot encara faré algun comentari sobre el desenvolupament
del Pla de salut mental.

Per tant, preocupen dues qüestions. Preocupa la política de
personal i preocupa el desenvolupament del pla que, insistesc,
en part ja se n’ha parlat a la comissió, però que vull elevar en
aquesta tribuna algun dels aspectes que va quedar poc clar o
que creim que mereix ser subratllat.

Vull dir respecte a la política de personal, en primer lloc, que
el Pla de salut mental preveia un progressiu increment de
personal especialitzat, i nosaltres creim que, per veure què s’ha
fet en aquesta qüestió, ens hem de regir -supòs que la
consellera hi estarà d’acord- pel document, l’únic document
respecte a aquesta qüestió que jo conec, no sé si n’hi ha
d’altre, el Pla de reforma de l’àrea de salut mental de Gesma, de
març del 2001; és un document ben complet i que es veu que
s’hi ha fet molta feina, perquè a més és ben interessant, du
molta documentació, moltes dades estadístiques, però nosaltres
en l’aspecte de personal creim que parteix d’algunes
equivocacions, i m’agradaria que la consellera, en el seu torn,
m’explicàs si el que jo dic és així. Només posaré dos o tres
exemples; hem trobat més coses que no ens coincideixen.
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Aquest pla preveu quin és l’estat de coses per un costat i
quin hauria de ser l’estat de coses en el futur. Jo només pos per
exemple que a Lluerna hi ha d’haver dues infermeres i segons
les meves notícies només n’hi ha una; en els centres de dia, per
exemple, a Inca no hi ha un psicòleg que aquí ve escrit, i no hi
ha tampoc un metge de caràcter general a l’edifici de Colònia.
Llavors un auxiliar administratiu és el que se n’ha anat, segons
les meves notícies, insistesc, amb el doctor De la Rosa, aquí
present, a unes altres instalAlacions a fer el treball de
coordinació.

No em sent? Idò ho repetiré. Estic dient que li he posat
només alguns exemples molt senzills, però creim que n’hi ha
més, que el propi diagnòstic que vostès fan de la situació
actual del personal està equivocat, és a dir, que no coincideix
el que vostès donen per bo que s’està produint en aquest
moment amb el que les meves notícies diuen que tenim. Per
tant, crec que això ja és un element per qüestionar-se’l i de
reflexió i de debat, i m’agradaria en aquest sentit que vostè
m’explicàs si això és així. Les meves notícies, consellera, són
que pràcticament no s’ha produït increment de personal
especialitzat; això són les meves notícies, i a mi m’agradaria que
vostè ens digués, en aquests dos anys que fa que està al front
de la Conselleria de Sanitat, quin és el personal especialitzat
que s’ha incrementat, a quins llocs està aquest personal
especialitzat i quines responsabilitats ocupa.

Per cert, una cosa que també m’agradaria que ens explicàs
dins aquesta interpelAlació és que vostè va explicar, a la
compareixença de dijous passat a la Comissió d’Assumptes
Socials, que efectivament a partir d’ara -ho va dir en un to un
poc triomfal, si em permet l’expressió, simpàtica, per altra
banda- que ara les urgències psiquiàtriques estarien ateses per
psiquiatres. A mi m’agradaria que també, a més d’això, que no
pos en dubte, explicàs si són psiquiatres especialistes o si
estam parlant d’allò que en l’argot es coneix com a “mestos”, és
a dir, metges que no tenen la titulació oficial d’especialista en
psiquiatria. M’agradaria que ens digués si això és vera o no.

Per tant, també pensam que l’organigrama que vostès han
dissenyat en aquesta reforma en alguns aspectes no funciona.
Aquest criteri de destinar un 60% a la feina i un 40% a la gestió
pensam que en algun moment pot ser inadequat, perquè
pensam que és necessari que el personal responsable estigui
més implicat en la presa de decisions.

Llavors m’agradaria que m’explicàs algunes coses que em
conten i que em costa creure, però que vostè estic segur que
avui ens podrà aclarir. A mi em diuen que, per exemple, qui va
ser director de l’Hospital Psiquiàtric, el doctor Rifà, es dedica en
exclusiva a una àrea d’estudis, és a dir, que es limita a feines
d’avaluació, de treball teòric, però que no presta assistència,
diguem-ne, assistencial, no està atenent malalts, quan hi ha
direccions de servei que estan vacants a l’Hospital Psiquiàtric
en aquests moments.

Llavors em diuen una altra cosa que em costa de creure: em
diuen que el Sr. Carretero, que va ser director de l’Hospital
Psiquiàtric nomenat per vostès, aquell director que va fer
aquella circular que un dia vàrem recordar aquí, que deia que

els metges no es podien reunir sense que ell en tengués notícia,
aquest senyor vostè el va destituir més endavant i el va enviar
a Manacor i ara està, segons les meves notícies, a Manacor. La
pregunta és si continua percebent les mateixes retribucions com
a cap responsable de Manacor que quan era director de
l’Hospital Psiquiàtric, perquè m’ho diuen i no sé si és vera. La
direcció de servei que ocupava el doctor De la Rosa, en aquests
moments està vacant?, l’ocupa qualcú?, o la complementa la
directora fent..., o la subdirectora, millor dit, fent de
subdirectora i també de cap de servei? M’agradaria que, si és
possible, ens explicàs això.

Però, clar, això és a un nivell molt determinat, és al nivell
tècnic, al nivell..., bé, més especialitzat, i nosaltres també, quan
vàrem suscitar aquesta interpelAlació ja fa uns mesos,
naturalment també pensàvem en un altre tipus de personal, en
el personal auxiliar, en el personal que també té algunes
reivindicacions i dificultats. A mi m’agradaria saber si, tal com
ha denunciat algun sindicat, vostès han establert un sistema de
borsa de treball en què, mitjançant un article, es permet
introduir persones que estan fora de la llista d’aquesta borsa
sense que existeixi cap tipus de control. Això és una cosa que
s’ha dit, s’ha denunciat, i em sembla que està davant el Servei
de mediació, arbitratge i conciliació d’aquesta comunitat. No sé
si s’ha resolt, no en tenc més notícies; m’agradaria que ens
donàs notícies d’aquesta denúncia, si ja s’ha convertit en
demanda o si per ventura hi ha hagut una conciliació prèvia a
la formulació de la demanda. És una qüestió que interessa,
interessa molt perquè aquest va ser un tema molt recurrent en
aquesta cambra en el govern anterior, és un tema molt recurrent
perquè es parlava molt aquí de l’arbitrarietat, de l’”amiguisme”,
dels “enxufats”; bé, ara resulta que ens trobam que hem
establert un sistema que permet un accés distint al pactat amb
els sindicats per poder entrar en aquests llocs de feina.

Quants de contractes d’obres i serveis ha fet la Conselleria
de Sanitat, millor dit, els seus agents, com Gesma, durant
aquests dos anys? A mi m’agradaria que ens explicàs això, de
la mateixa manera que ens explicàs si hi ha hagut algun incident
de violència dins el mateix hospital, de maltractaments. Aquesta
és una qüestió que la cambra hauria de saber per boca seva, si
ens ho vol contar.

Llavors hi ha una altra qüestió que també posa un poc de
relleu el que nosaltres creim que és una gestió incorrecta
respecte a l’eficàcia de com es du el tema de l’hospital. Hi ha en
concret una demanda de Gesma de tot el tema dels hospitals,
sobre la possibilitat de disposició d’armariets per al personal,
que ha suposat que la Inspecció de Treball els sancionàs amb
un milió de pessetes, després de moltes..., no sé també si està
recorregut davant la direcció general de la Conselleria de
Treball i resolt, no ho sé; això és relativament recent, no crec
que estigui resolt; m’agradaria que explicàs no el fet que et
pugui sancionar la inspecció, que això és una cosa que en
definitiva pot passar perfectament, sinó que la mateixa acta de
la inspecció relata les reiterades visites i reunions de la
inspecció per evitar precisament la sanció perquè, clar, s’intenta
que l’Administració, com és natural, compleixi les normatives
de seguretat en el treball, i creim que hem de donar exemple i,
per tant, la conselleria ha de donar exemple.
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Respecte..., en el poc temps que em queda sí que volia fer
un comentari respecte a algunes de les coses que vostè va dir
en la seva presentació el dijous passat. Vostè va plantejar la
reforma del Pla de salut mental, i jo li alab l’esforç, com va fer
molt clarament també la Sra. Cerezo, i crec que la voluntat hi és,
no ho pos en dubte, i en aquest sentit la Sra. Cerezo ho va dir,
jo ho reiter i ho he dit moltes vegades aquí, té la nostra
colAlaboració, però ens agradaria que no ens enganàs i que no
ens situàssim en un territori de confusió. A mi m’agradaria
saber si és vera, bé, això li diré que és vera segur; és a dir, en el
document de reforma psiquiàtrica, concretament del
psicogeriàtric, vostè planteja per a l’any 2001, que és l’any en
què estam, una inversió de 429 milions de pessetes, i per al 2002
de 460 milions de pessetes, aproximadament. Bé, vostè va
explicar això com a una cosa extraordinària i magnífica i jo,
efectivament, vaig quedar meravellat, que es gastin 900 milions
de pessetes en construir un psicogeriàtric em pareix
extraordinari i ho aplaudesc; també ho va dir la meva companya
la Sra. Cerezo, ens pareix extraordinari, el que passa és que
aquests 400 milions de pessetes d’inversió enguany, que vostè
posa en aquest document de reforma d’àrea de salut mental, no
estan en els pressupostos, que nosaltres sapiguem; no és ja
que no es puguin executar durant enguany, que és una altra
obvietat, és que no estan en els pressupostos. Ens preocupa
perquè estan creant un clima de confusió respecte a les
inversions que és vertaderament tremend.

Jo acab perquè, a més, s’ha encès el llumet vermell, a
l’espera que em doni resposta no vull dir a tot, perquè alguna
de les coses que he plantejat per ventura és impossible
contestar-les immediatament, però perquè doni resposta
almenys a les coses més compromeses, que ens expliqui el seu
punt de vista respecte a tot això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, per la presentació de la seva
interpelAlació. Sra. Consellera de Sanitat, en nom del Govern té
la paraula per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, agraesc
des d’aquí al Sr. Fiol que hagi fet constar en aquesta cambra
que efectivament vaig tenir una compareixença fa molts pocs
dies, i que el desenvolupament i tal com estava la reforma
psiquiàtrica fos contestada menys unes quantes coses que ha
dit al final de la seva intervenció.

Aleshores ens concentrarem en el que preocupa més al Sr.
Fiol del personal de l’Hospital Psiquiàtric. És veritat, Sr. Fiol,
que fer una reforma de salut mental no és un cosa gens fàcil. Li
he de recordar que fa falta, en primer lloc, tenir el suficient
consens amb tots els professionals i amb totes les persones i
amb totes les associacions -això per una banda- així com també
tenir l’aval pertinent de persones planificadores i que tenen
l’experiència que tothom lloa perquè nosaltres puguem

continuar endavant en aquest procés de reforma de salut
mental.

Evidentment un tercer punt és el suport que necessitam de
totes les institucions i, per aquest motiu, es varen posar en
marxa tant la comissió tècnica, que vostè deu conèixer, com la
comissió institucional. A la comissió tècnica hi ha representats
tots els consells de totes les illes, hi està representat l’Insalud,
hi està representada de la Conselleria de Sanitat i hi està
representada la Conselleria de Benestar Social. D’aquest
consens de la comissió tècnica efectivament, Sr. Fiol, surten
unes directrius quant al personal que ha de tenir cada una no
sols de les estructures que s’estan modificant a l’Hospital
Psiquiàtric, sinó tant les noves que a l’antic pla no es preveien
ni es contemplaven com les que són comunitàries. I aquestes
indicacions les tenim, Sr. Fiol, li ho puc assegurar ben
seriosament, i en el moment en què ens trobam ara no és un
moment d’haver tancat definitivament tot el que és la reforma
de salut mental, sinó que estam en un moment (...) entre el que
vàrem heretar, el que ens vàrem trobar, i el que efectivament
serà el final d’aquesta reforma de salut mental, que evidentment
conclourà amb el tancament de l’Hospital Psiquiàtric entès com
a manicomi i entès com a hospital tancat.

Dit això, vostè demana una sèrie de coses i jo li he de
contestar, per exemple, que moltes de les seves informacions no
són certes. Per exemple, començarem amb aquest punt que
vostè ha apuntat d’una borsa vella de treball; jo li he de dir que
mai, mai, vostès no varen tenir consensuat com hem tengut
consensuat nosaltres el borsí de treball amb tots els sindicats,
o sigui, que la seva informació, Sr. Fiol, no era bona, i li puc
assegurar que no existeix cap altra borsa, no existeix en aquests
moments cap “enxufat”, i tots els “enxufats” eren d’altres
temps, ho deixarem així. Això per començar.

Em demana coses puntuals del Sr. Carretero, el que cobra.
Evidentment no cobra més que el que li pertoca, que és el sou
de metge adjunt, i punt.

També demana i també fa esment a la quantitat de personal
que faria falta i que a vostè no li concorda amb aquest
document que ha estat mirant aquí del març de l’any 2001. Jo li
he de dir que aquest document -vostè no ho ha dit- que vostè
ha mostrat, és un document que està consensuat amb tothom,
amb tots els professionals. No, només l’inform, és igual si a
vostè no li importa. Aquest document efectivament diu que farà
falta i que es posarà en cada moment el personal que faci falta.
Ja li he dit que en aquest moment no s’ha acabat la reforma
psiquiàtrica i que en aquest moment tenim la quantitat de
professionals que la comissió tècnica i tots els professionals,
amb tots els avals de totes les persones que ens donen suport,
trobem que en aquest moment hi ha d’haver.

Em demana també pel Sr. Rifà. Jo li he de dir que
efectivament és a un àrea d’estudis i no sé si ho ha entrat o no,
perquè no en tenc coneixement de darrera hora, però sí que
tenia coneixement del fet que el Sr. Rifà volia demanar la mitja
jornada. No sé en aquest moment què fa.
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Quant a les urgències dir-li, Sr. Fiol, que quan parlam de
psiquiatres parlam de psiquiatres amb títol d’especialista. El que
abans hi havia eren metges de medicina general i teníem unes
urgències que eren poc menys de set metres quadrats i una
cadira, ni tan sols hi havia una taula d’exploració. Això,
evidentment, com ja vaig exposar a la meva compareixença, tot
això s’haurà acabat.

Després demana coses molt puntuals, de si a Inca fa falta un
psicòleg, de si Colònia... Miri, en el conveni amb Es Garrover en
el centre de dia d’Inca -ja ho vaig dir a la compareixença en què
hi havia de portaveu la Sra. Cerezo- s’ha seguit amb aquest
conveni i no només s’ha seguit, sinó que se l’ha impulsat i se
l’ha potenciat, i se l’ha incrementat amb un augment de 2
milions de pessetes. Quant a altres pavellons que vostè em
demana, la Colònia i tot això, jo li he de dir que hi ha una sèrie
de pavellons que es tancaran, que no tendran cap raó de ser
dins la reforma psiquiàtrica i que sortiran, i tal com vaig
anunciar per exemple la Casa Gran, si tot va com ha d’anar, es
tancarà i sortirà al carrer i sortirà a tenir una atenció comunitària,
que és el que tots volem i tots desitjam.

No sé si he deixat alguna cosa, si m’ho he deixat... Ah!, allò
del psicogeriàtric. Bé, en allò del psicogeriàtric els seus apunts
no són bons, Sr. Fiol, no són bons perquè vostè no va agafar
bé el que jo vaig dir. O sigui, jo li he de dir que el psicogeriàtric
té un projecte i un avantprojecte que té un pressupost de 900
milions de pessetes, i no està pressupostat que enguany ens
n’haguem de gastar 400, enguany ens haurem de gastar el
projecte, que ja està en redacció, i treure a licitar les obres, que
esperam, com jo vaig anunciar, que sigui a final d’any. Només
fer-li aquesta petita concreció d’aquest tema.

Vostè també em retreu, i jo la veritat..., amb bon to, igual que
el que vostè ha utilitzat en aquesta interpelAlació, la veritat ho
trob fora de to, per no posar-li un adjectiu més gruixut, i que tal
vegada em sortiria del cor. Vostès, que no varen tenir mai cura
de les inspeccions; vostès que, des de l’any 89, tenien una
sentència del Defensor del Poble que els deia que traguessin la
unitat infantil i juvenil -sí, ho han sentit bé, des de l’any 89-, i
no ho varen treure mai. Vostè em demana i m’exigeix les
inspeccions. Efectivament, nosaltres hem complert, i una de les
inspeccions prioritàries que hi havia, i que estava sobre
l’Hospital Psiquiàtric era la de la cuina. I la cuina, Sr. Fiol, es va
inaugurar ja fa molt de temps.

Aleshores, no sé a què ve això de les inspeccions, perquè
ens ho agafam molt seriosament, una per una, sigui dins
l’Hospital Psiquiàtric, sigui al cementeri de Son Valentí, sigui
allà on sigui, aquesta conselleria i tots els seus tècnics fan feina
en aquesta línia, per complir el que diuen els nostres
inspectors, els nostres tècnics, el Ministeri de Treball de
Madrid, i tot el que faci falta.

Jo no crec que m’hagi deixat res més. El seu discurs ha estat
breu i molt puntual quant a dates molt específiques, i que si no
li he contestat concretament, li aconsellaria que em fes una
pregunta, o que m’ho demanàs, perquè no tenc cap problema
en dir-li coses molt puntuals, i que evidentment vostè sap,
perquè vostè va ser conseller, i sap que jo en aquest moment

no dispòs d’aquesta informació, òbviament, perquè no em
preocup de pagar nòmines, ni aquestes coses, ni de contractar,
però em pareix que he contestat a tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Grups que
vulguin intervenir? El Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volíem fer ús de la paraula en
base a l’article 152 del Reglament que encara tenim vigent, a
aquesta interpelAlació que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular sobre la situació del personal de l’Hospital Psiquiàtric
i sobre la situació del Pla de salut mental. Des del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista creim que un debat
d’aquestes característiques pot ser enriquidor per a aquest
p arlament perquè ens permet veure d’una banda què és i així
com veu el Grup Parlamentari Popular la situació del personal
de l’Hospital Psiquiàtric i la situació del Pla de salut mental, i de
l’altre veure que el Govern de les Illes Balears a través de la
consellera de Sanitat respon a aquesta interpelAlació.

Des del nostre punt de vista ens sembla que efectivament
els punts que s’han tocat, com pot ser l’accés a la funció
pública, que és motiu de queixa per aquesta interpel Alació,
també té la resposta convenient i adequada quan es parla que
hi ha una borsa de treball que està confeccionada amb la
participació sindical, i això nosaltres creim que és, si no una
novetat, sí una intensitat en la relació de la Conselleria de
Sanitat respecte del personal que treballa a l’Hospital
Psiquiàtric. Es podrà discutir si és més o manco encertada la
orientació, el que no es podrà discutir és que hi hagi orientació,
i que efectivament es tenguin en compte les opinions,
suggeriments i iniciatives que puguin venir per part de la
representació del personal que hi treballa.

Respecte dels contractes de serveis efectuats o incidents
possibles que puguin haver hagut de maltractaments, o
sancions respecte de la inspecció de Treball, o aclariments
respecte del tema de les inversions, creim nosaltres que amb la
resposta que s’ha donat per part de la Conselleria queda molt
clar que hi ha hagut l’esforç de fer que per part del Govern de
les Illes Balears el Pla de salut mental que s’ha iniciat fa pocs
anys vagi avançant, i no quedi estancat ni aturat. S’ha parlat de
la feina de la Comissió Tècnica i de la Comissió Institucional,
que és d’allà on surten les directrius tant per l’Hospital
Psiquiàtric com per l’atenció de tipus comunitari; i aquí sí que
creim nosaltres que s’estan fent passes accelerades, passes
que creim que de cara al futur poden resultar molt positives,
perquè l’atenció psiquiàtrica en aquestes illes vagi millorant.
No oblidem que la reforma psiquiàtrica s’ha iniciat, però que
encara queda molt a fer. Per això quan parlam d’una situació
laboral que pugui tenir certes dosis d’insatisfacció entre el
personal, ho trobam lògic, perquè ens trobam als inicis d’una
etapa que nosaltres creim que no pot ser curta, sinó que
necessita tot el seu temps. O quan parlam d’una situació
d’atenció psiquiàtrica que no és la millor del món, pretenem que
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ho arribi a ser qualque dia. Cap allà caminam, tot i sabent que
per ventura no hi arribarem. Però els esforços que es facin
sempre milloraran no només la situació passada, sinó també
l’actual.

Quant a la situació del Pla de salut mental, torn a repetir,
nosaltres creim que és un pla que va caminant i que va
endavant, i insistiríem molt que aquesta reforma psiquiàtrica
s’ha iniciat, encara no s’ha acabat, i queda molt a fer. Gràcies,
Sr. President.

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. Veníem aquí avui amb la intenció
d’escoltar una interpelAlació sobre el personal de l’Hospital
Psiquiàtric i el Pla de salut mental. Jo supòs que degut a la
intervenció del Grup Popular el passat dijous, ha quedat en una
interpelAlació molt concreta, amb noms, del Sr. Rifà, del Sr.
Carretero, del Sr. de la Rosa, etcètera, en el qual nosaltres no
volem entrar. Són casos concrets. Nosaltres pensàvem que avui
se’ns parlaria dels problemes que hi va haver al mes de juny,
crec recordar, amb el personal, que pensam que va ser degut al
canvi de l’horari, el canvi de 37,5 hores a 35 hores, que això
sempre crea tensions, quan hi ha canvis als centres sanitaris, i
als altres centres també. Hi havia un cert desgavell a l’Hospital
Psiquiàtric quant al personal, pensàvem que parlaríem
d’aquestes coses, que s’explicaria açò, i que l’interpelAlant
també demanaria per açò. Nosaltres creim que és lògic que quan
es comença a treballar per objectius, com s’ha fet ara a
l’Hospital Psiquiàtric, i amb la idea que l’Hospital Psiquiàtric és,
entre cometes, a extingir, atès que el model comunitari pel qual
s’ha optat en l’atenció psiquiàtrica no dóna lloc a un hospital
psiquiàtric tipus "loqueria", com tenim en aquests moments i
hem tingut des de fa molts d’anys, pensam que era açò el que
veníem a escoltar.

De totes maneres, hem sentit la intervenció de la Sra.
Consellera sobre el personal. Jo crec que s’han aclarit tots els
punts. Jo només voldria des del nostre grup fer dues qüestions:
Una, sobre els "mestos". Jo vull recordar aquí que els "mestos"
són especialistes, són especialistes sense títol, però són
especialistes. El Govern de Madrid està pactant una llei perquè
puguin tenir el títol d’especialista, però sí són especialistes.

Per altra part, i ja que s’ha fet esment a falta de places d’un
ATS no sé on, que n’hi havia d’haver dues i només n’hi ha
una, jo voldria demanar a la consellera a veure si sap, i ja que
parlam de personal que s’ha de posar i no es posa, quan
l’Insalud posarà a Ciutadella la unitat de salut mental que havia
de posar al 2001 i encara no ha posat. Crec que és un tema
important, perquè és l’únic que havia de fer l’Insalud a l’illa de
Menorca. A la resta ho ha de fer el Govern de les Illes Balears.

Quant al Pla de salut mental, ja ho vàrem dir l’altre dia, serem
molt breus. Nosaltres creim que era un pla molt teòric, però és
un pla que està viu, i això fa que hi pugui haver en moments
donats tensions. És un pla que s’està canviant sobre la marxa,
és un pla en el qual en aquest moment hi ha una comissió
tècnica i una comissió institucional que sí funcionen, no varen
funcionar abans, en aquest moment sí funcionen. Hi ha hagut
molta força per part de l’Associació Balear de Salut Mental
perquè vagi cap endavant aquest pla modificat com s’està
modificant. En aquest moment pensam que és un pla
participatiu, i sabem que hi ha en marxa fins i tot un decret
d’ordenació de la xarxa de salut mental, que està sent
consensuat amb les associacions, amb els consells insulars,
etcètera.

Per tant creim que, si bé és cert que el camí que ens queda
perquè la salut mental sigui a la vora de moltes autonomies de
l’Estat, estem molt lluny, perquè hem començat molt tard; estem
pel bon camí, i ara només ens resta esperar la propera moció
subsegüent a aquesta interpelAlació per veure què ens oferirà el
Partit Popular, i a veure si li podem donar suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista. El
Sr. Fiol, en nom del Grup Popular, com a rèplica a la
interpelAlació, vol intervenir. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Intentaré aprofitar aquests cinc
minuts que em dóna per intentar ressaltar les cont radiccions
que es puguin haver suscitat, o posar de manifest la nostra
opinió respecte d’alguna de les qüestions que s’han dit.

Efectivament, nosaltres quan vàrem presentar, Sr. Gascon,
aquesta interpelAlació, existia una situació de conflictivitat més
intensa que la que hi ha ara, la qual cosa no vol dir que hi hagi
una gran satisfacció per part del personal, ni professionals, ni
especialitzat, ni a nivell auxiliar. No hi ha una gran satisfacció,
i vull deixar ben clar, perquè l’actitud del Grup Parlamentari ha
estat sempre d’una gran prudència. Nosaltres hem rebut
convidades a sardinades protesta. Les hem rebut, les tenc aquí.
No se’ns ha ocorregut anar-hi, perquè no ens ha paregut que
la posició del Grup Parlamentari, dels polítics del Partit Popular
havia de ser anar a fer sardinades reivindicatives amb el
personal, però sí escoltar-los i elevar a aquest parlament les
queixes que tenen.

Jo vull reiterar-me que jo crec que existeixen demandes de
qualque sindicat per qüestions que tenen a veure amb la borsa,
amb la de treball efectivament, no amb la de Wall Street. En
qualsevol cas sí que vull deixar clar que existeix una certa
incertesa i una certa sensació que no es resolen problemes a
nivell de personal, a nivell auxiliar i a nivell especialitzat, i jo vull
també aclarir d’una forma molt definitiva que jo no dic el que
falta i el que no falta. És que, clar, aquí pareix un poquet que
m’estic jo inventant el que ha de succeir. Jo m’estic referint al
document oficial de la Conselleria. Jo no he anat a veure qui
falta i qui no falta; jo he collit el document de la Conselleria i he
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mirat “situació actual”, diu aquí, i he esbrinat que aquesta
situació actual que vostès descriuen aquí no és certa. Bé, no és
certa, no és exacta, no es correspon amb la realitat, i ho he
volgut ressaltar, per si m’ho volia explicar. Però jo no faig res
més que extreure el document que vostè ens ha donat, o que ha
elaborat la Conselleria.

Respecte del tema de la borsa de treball, o de les formes de
contractació, o de les obres i serveis com una forma eventual de
treballar per la Conselleria, o de la utilització de mecanismes de
substitució per baixes, per maternitats i altres coses, no hi ha
“enxufats”. He, he, he. No en parlarem avui, dels “enxufats”,
perquè ens duria massa enfora, però no ens estiri la llengua i no
ens faci parlar de noms concrets, perquè jo no en vull parlar,
aquí i avui. Ja en parlarem, si ho consideram necessari, en un
altre moment, però no ens facin passar per beneits, perquè
creim que no ho som; i creim que si entram en aquest tema,
doncs, parlam de gent; i parlar de gent sempre és complicat. Per
tant, jo avui dic aquí que no vull donar noms concrets.

Respecte del tema dels especialistes sense titulació oficial,
sí, Sr. Gascon, clar que sí, que són especialistes. És una qüestió
nominal. Es diuen especialistes. Ho diuen. Ho seran reconeguts
per l’Estat si aproven les condicions que l’Estat ja posat per
donar-los el títol d’especialista. Mentre no succeeixi aquesta
qüestió..., però vaja, la qüestió fonamental és que no s’ha
contestat a això. No ha arribat a dir la consellera si aquests
psiquiatres són o no són "mestos", no ho ha dit, o jo no he
sentit. Però, en fi, és una qüestió, de totes formes... Ha dit que
eren especialistes, és el mateix que ha dit el Sr. Gascon, però,
clar, això és una qüestió nominal. Ells es diuen especialistes. Ho
són reconeguts per l’Administració, aquestes especialitats?
Aquesta és la vertadera pregunta, que vostè no m’ha contestat,
però és igual, la meva informació és que no, i bé, ho pos de
relleu.

Llavors em diu una cosa que és un poquet reiterativa del
que ha vengut abans. Em diu que la meva informació respecte
del psicogeriàtric és falsa. Em diu: “la seva informació és falsa”.
No és falsa, ho serà el document que vostè ha fet. Jo m’he
limitat a llegir el document que vostè ha fet. És a dir, escolti, és
que pot pujar aquí i llegir-lo. Vostès a aquest document, a l’any
2001, total d’inversions a la residència psicogeriàtrica, 429
milions de pessetes. Això és el que diu el document que vostès
han fet; és que pareix que m’ho estic inventant jo. Idò vostè
culli els pressupostos de la comunitat, inversions del 2001 per
al Psiquiàtric, 125,5 milions de pessetes. No ens enganyem.
Tant de bo li doni a vostè -no hi és el conseller d’Hisenda-, tant
de bo li doni a vostè l’any que ve 1.000 milions. Si jo estaria
encantat, tant de bo els hi donin. Però enguany no té els 400 i
busques de milions, i l’any que ve dubt, i em sap greu dir-ho,
però dubt que tengui aquestes quantitats per fer una inversió
tan important com de 1.000 milions de pessetes.

Per tant, no som jo que estic donant una informació
equivocada, Sra. Consellera, és vostè, o la seva conselleria. Són
vostès que estan dient una cosa, i de qualque manera, no sé si
intencionadament o no, enganant els treballadors i enganant el
personal. Vostès aquí preveuen, vull insistir, Sr. President,
preveuen per al 2001 una inversió, a més exacta, de 429.160.197

pessetes. I bé, això no coincideix amb els pressuposts de la
comunitat. Això és així, i no és d’una altra manera. I per l’any
2002 preveu una altra quantitat de 460 milions més, que
d’aquesta no dic res, perquè els pressupostos del 2002 no
s’han fet, i per ventura hi haurà aquesta quantitat.

Per acabar, només dues coses, Sr. President, i acab en molts
pocs segons. El Defensor del Poble, Sra. Consellera, no dicta
sentències. El Defensor del Poble pot fer advertències,
recomanacions, etcètera. Les sentències són una altra cosa, i
una sentència té unes característiques manifestament distintes
al que pugui ser un dictamen del Defensor del Poble, i el que jo
he duit aquí del Ministeri de Treball de Madrid, efectivament,
perquè la inspecció no està transferida, però sí hi està la
capacitat sancionadora, i de recurs, és un exemple, però un
exemple revelador d’un cert grau d’inoperància, perquè si vostè
demana aquesta acta, que segurament no la té, demana aquesta
acta a Gesma i la llegeix, veurà la quantitat de vegades que ha
anat la inspecció a parlar amb els de Gesma per unes
punyeteres taquilles que no arribaven a posar. És a dir, és una
cosa relativament menor.

I una darrera referència. Jo vull dir-li que crec que vostè no
disposarà d’aquesta inversió de 1.000 milions l’any que ve -
perquè s’haurien de sumar els d’enguany i els de l’any que ve-
per fer aquest psicogeriàtric. Ja m’agradaria que fos així, però
em pos messions que per desgràcia no serà així, perquè no
tenim per què creure’ns que serà així. Si vostès en aquest
document ja estableixen que enguany havia de ser de 429
milions i el total de les inversions del psiquiàtric als
pressupostos reconegut és de 125 milions, escolti, no
coincideix el que vostè ens diu i el que vostè documenta en els
pressuposts.

Creim que quedam convençuts que serà necessari preparar
la subsegüent moció a la interpelAlació d’avui, per posar de
manifest i acordar aquest plenari les qüestions que ens pareixin
adients a aquesta qüestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, vol
replicar?

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És
veritat que, tal i com expressava el Sr. Gascon i el Sr. Buele, jo
m’esperava que fos una interpelAlació referent a la problemàtica
que vàrem tenir a un moment donat degut a les noves maquetes
i la implantació de les 35 hores a l’Hospital Psiquiàtric. Bé, no
ha estat així, i vostè ha anat a coses molt concretes, com ha
estat si el Sr. de la Rosa feia més o menys feina, qui el
substituïa, etcètera.

Jo només li he de dir una cosa: efectivament, en algun
moment d’aquest any tinguérem problemes, però aquests
problemes eren perquè senzillament caminàvem, perquè, tal com
deia dia 10 de maig del 2000 el seu subdirector, el Sr. Jaume
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Carbonell, a una carta al Diari de Mallorca, deia “la consellera
de Sanitat va bé, perquè en aquests moments s’estan
començant a moure totes les estructures i tots els inamovibles,
i tots els que no volien el canvi a l’Hospital Psiquiàtric”. El cert
i el segur, Sr. Fiol, és que tot el que ha fet aquesta consellera ho
hagués pogut fer vostè, perquè jo duc 24 mesos i escaig, i
vostè va dur 3 anys, i la veritat és que vostè no va fer res. Jo
supòs que això deu ser molt dur, perquè evidentment les
estructures que ens vàrem trobar tots les coneixem, i l’únic que
es movia era el famós dinar de les faves. Però llevat d’això, allà
no hi havia absolutament res.

Què vol dir tot això? Aquest silenci que vostè reitera, i torna
a parlar, de la borsa b, i de no sé quantes coses, i
d’”enxufats”... Miri, avui per avui a l’Hospital Psiquiàtric hi ha
pau, hi ha pau social, hi ha consens amb els professionals, i el
que vostès tenien era un fals silenci. Aquest fals silenci, Sr.
Fiol, i li he de dir, era producte de la seva irresponsabilitat per
no posar les mesures adequades, i que nosaltres no hem tengut
cap por ni una, i que hem començat a pesar que a un moment
donat s’hagin presentat conflictes entre els professionals, però
que hem sabut solucionar i que, com deia el Sr. Buele, anam en
el camí adreçat. Aquest silenci tal vegada a vostès els devia
posar contents, i els devia reconfortar veure que no tenien cap
problemàtica dins l’Hospital Psiquiàtric, però el que passava és
que als malalts els condemnava; i a nosaltres, Sr. Fiol, no ens
agrada.

Quant a aquesta problemàtica tan extensa del psicogeriàtric,
i no sé què. No es preocupi, Sr. Fiol, aquest psicogeriàtric, li
don la meva paraula, es farà. Després de la compareixença vaig
tenir una reunió tècnica amb tots els arquitectes que han
guanyat el concurs, i ja tenc tots els plànols i tot el projecte per
dur endavant. O sia, que si aquest document, que era un
document intern, està pressupostat a un document intern en
400 milions de pessetes, i no s’hi ha pogut arribar perquè
evidentment fan falta permisos, fa falta planificació, fa falta
l’esforç, fa falta el consens amb tothom, i això du temps. Vostè
el va tenir, el seu temps, i no ho va fer; però jo ho he fet. I
aleshores hem arribat al final d’any i tenim efectivament un
projecte, i que si tot va com ha d’anar, a final del 2002, com a
molt tard a principi del 2003, tendrem psicogeriàtric. Això és
perquè veig que li fa passar a vostè molta pena.

Quant a l’evolució global dels doblers, jo només li he de dir
que el total de la reforma psiquiàtrica que es du consumida -i no
hi ha el Sr. Mesquida- des de l’any 99, 2000 i 2001 fins ara, és un
global de 318.154.118 pessetes. Tenc totes les reformes, que
obviaré a tothom cansar, però li passaré ara mateix, en tornar al
meu lloc li regalaré el full, perquè vostè vegi en què aquesta
consellera ha invertit els doblers en salut mental, en la reforma,
que era ben necessària per dignificar estructures que vostès no
varen dignificar mai, i que tenien els nostres malalts mentals en
condicions penoses, Sr. Fiol, i no em rigui, perquè a mi no em
fa cap rialla ni una. Em vaig trobar un hospital psiquiàtric
desolat, i aquests doblers varen ser estrictament necessaris per
tornar la dignificació a totes aquestes persones.

I bé, ja veig que el llum se m’està posant groc. Gràcies a
tots. Gràcies, Sr. President, fins a una altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Amb la seva intervenció
queda substanciada aquesta interpelAlació.

III.1) Proposició no de Llei RGE núm. 1682/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a pla específic per a la millora
d'ocupació estable a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 1682, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla específic per a la millora de l’ocupació
estable a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Camps en nom del Grup Popular.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Popular presenta aquesta proposició no de llei, que
complementa la que vàrem veure la setmana passada referent a
la creació d’una comissió especial per a la millora de la salut
laboral. Nosaltres pensam que aquesta d’avui és una
proposició no de llei oportuna, que per tant pensam que a la
nostra comunitat autònoma, a més que llocs de feina siguin
segurs, el que pretenem tots, i no hi ha cap dubte que en açò
pensam tots igual, és que sigui digne i estable. Efectivament,
tothom pareix que el fet de la temporalitat esdevé un factor de
risc afegit per a la nostra seguretat laboral, i així ho remarca el
Pla d’acció laboral, que diu que les relacions laborals a les Illes
Balears i les seves característiques específiques, que com es
demostra estadísticament, afavoreix per l’eventualitat i el grau
de rotació en l’ocupació, l’increment de la sinistralitat.

La realitat és que a aquesta comunitat autònoma nostra des
de fa cinc anys gaudim de plena ocupació. Tenim una ocupació
bona, i així va ser una de les prioritats del Govern anterior, que
del 97 al 98, si seguim una evolució de les cotitzacions de
seguretat social a Balears, veim que hi havia 303.000 cotitzants
ocupats, al 98 325.000, és a dir 21.430 més, amb un 7% de
variació relativa, i  al 99 348.000, 23.000 més, un 7,2%; al 2000
369.000, 21.000 més i un 6% de variació relativa.

A l’any 98 es varen crear 279.000 contractes de duració
determinada i 27.000 d’indefinida, pràcticament un 10%, el 59%
varen ser homes, 41% dones, i el 59% corresponien de 17 a 28
anys, un 30% de 29 a 45, i un 11%, açò és important, a persones
majors de 44 anys. Jo crec que, per tant, a la nostra comunitat
autònoma aquest creixement d’ocupació que sobrepassa el
creixement vegetatiu, que es considera de 6 a 8.000 persones
anuals, estam parlant d’un creixement de més de 10.000 llocs de
feina, que són ocupats per la gent d’immigració, tant
comunitaris com de gent estrangera o d’altres comunitats
autònomes. Si veim que del 98 de 38.000 persones immigrants
hem passat a 82.000 persones. Per tant, jo crec que aquestes
previsions que ha fet el Govern per a enguany, per al 2001, hi
ha una petita desacceleració, hi ha 19.000 llocs de feina prevists
que es constitueixin enguany.



2966 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / 25 de setembre del 2001 

 

Però a mi el que m’agradaria és fer una comparació, malgrat
sigui un poc curiós, entre el que va fer l’anterior Govern i el que
fa aquest Govern ara. Nosaltres, d’acord amb el pacte
d’ocupació de 24 d’octubre del 96, hi va haver una sèrie de
prioritats, que anaven dirigides també i emmarcades dins els
objectius de la Unió Europea i el Pla de Luxemburg, de la cimera
de Luxemburg del 97, el marc operatiu 94-2000 i la cimera de
Luxemburg de caps d’estat del 97, que donaven unes directrius
que nosaltres vàrem seguir, que era un increment de les
possibilitats de creació de llocs de treball, elevant la seva
qualitat d’ocupació, una orientació i intermediació laboral,
formació per a tothom, millora de les condicions de treball, un
pla de prevenció d’accidents, que vàrem dur a terme, fomentar
inversió i diversificació en innovació i desenvolupament,
establir ajuts tendents a aconseguir l’estabilitat d’ocupació,
suport a la transformació de contractes laborals en indefinits,
incentivar la contractació de treballadors dins els sectors
estacionals en temporada baixa, foment de la cont ractació de
colAlectius desfavorits i promoció de la integració de laborals
discapacitats. I és així com nosaltres hi va haver una partida al
98 de 870 milions, dels quals pràcticament la meitat anaven a
ajuts de contractació per a joves aturats de llarga durada,
promoció d’igualtat de la dona, i grups d’especials dificultats;
i a més ajuts de contractació per a afavorir l’estabilitat i
mantenir el creixement d’ocupació.

Però és que a més a més vàrem dedicar 1.300 milions de
pessetes per fomentar una ocupació d’igualtat d’oportunitats
per a la dona, amb 101 milions; també per millora de la
possibilitat d’ocupació de persones discapacitades, 170
milions; per millora de les possibilitats d’ocupació per a grups
desfavorits, 129 milions; per afavorir la integració de joves en
perill d’exclusió laboral menors de 20 anys, que varen dedicar
282 milions, i després, cosa importantíssima, per contribuir a
l’adaptació de treballadors a les noves tecnologies; i amb la
Universitat vàrem fer molt bones colAlaboracions, iniciatives per
un valor total global de 615 milions de pessetes, és a dir 1.300
milions de pessetes més 800, estam parlant de 2.000 milions de
pessetes pràcticament en un any.

Però és que a més a més ens preocupava una cosa molt
important, que era el colAlectiu dels fixos discontinus, i es va
elaborar tota una sèrie de propostes sobre aquest colAlectiu
important de persones que afecta la nostra comunitat
autònoma, en aplicació de l’article 32 de la Llei 30/98, del règim
especial balear, per posar damunt la taula la Mesa de la
Comissió mixta Govern central-Govern comunitat autònoma
perquè es tinguessin en compte, mesa que es va constituir a
principis del 99, si mal no record, per jo mateix, i que jo crec que
aquí hi ha grans possibilitats perquè es pugui resoldre aquest
problema específic de les nostres illes.

Però per altra banda el Grup del Partit Popular és conscient
que qui ha de crear els llocs de feina són les empreses, i
sobretot les petites i mitjanes empreses, que constitueixen la
base econòmica i social de la nostra comunitat autònoma. Les
polítiques actives de foment de l’ocupació nosaltres pensam
també que no s’han de limitar a una subvenció, que a vegades
sols afavoreix un accés temporal al mercat laboral, sinó que la

qüestió a la nostra comunitat autònoma és molt més complexa
que tot açò.

I malgrat el que diguin els experts, els economistes d’ara,
que la situació d’economia global com està crea una incertesa
a aquell que ha d’invertir, i a l’empresari, i sobretot al petit
empresari. I aquesta incertesa a mi m’agradaria que realment no
(...) res al cap i a la fi, però que existeix, i això s’ha de tenir en
compte, perquè obviar açò seria amagar el cap davall l’ala. Però
és que la nostra comunitat autònoma continua emmarcada més
que mai dins l’estacionalitat. Aquest govern d’esquerres jo crec
que poca cosa ha fet per allargar la temporada turística, que
permetria la possibilitat d’uns llocs de feina de llarga durada,
més estables, i que poguessin tenir feina durant tot l’any, i açò
crec que és una qüestió també de relacions laborals, crear un
marc idoni de convenis i de relació que pugui dur a terme fer
uns llocs de feina més estables. Aquest govern d’esquerres
poca cosa ha fet per crear un marc adequat per al
desenvolupament del sector quaternari. Nosaltres pensam que
a una era de la informació i la comunicació, les noves
tecnologies han de ser un filó de futur, han de ser uns llocs de
feina que creïn, juntament amb la Universitat, realment una sèrie
de persones amb llocs de feina molt qualificats, i que nosaltres
aquí crec que perdem grans oportunitats.

I aquest govern d’esquerres poca cosa ha fet perquè la
Universitat entri dins les empreses, i així veim que molts
postgraduats poc contacte tenen amb la realitat empresarial.
Crec que són uns recursos humans que haurien d’aprofitar i
que haurien de tenir en compte per incidir i que es trobin amb
la realitat d’empresa en un món canviant, com és el que ens ha
tocat viure. I a més a més, crec que poca cosa han fet, a no ser
llevar el Cefem, una escola de negocis que realment nodria de
directius moltes empreses de la nostra illa. Però aquest govern
d’esquerres poca cosa ha fet per a la millora de la innovació i
del desenvolupament i per eradicar el fracàs escolar.

Nosaltres tenim unes xifres i taxes del 26% per damunt de la
mitjana europea, per damunt de la mitjana d’Espanya fins i tot,
i açò és preocupant; perquè, malgrat els joves trobin feina
d’una manera molt fàcil, la veritat és que és a costa de la seva
formació i a costa d’un futur més estable, per a ells mateixos i
per a la seva cultura i formació personal. I açò crec que és una
cosa en què aquest Govern poca cosa ha fet i s’ha d’eradicar.

Aquest Govern poca cosa ha fet per millorar la integració
laboral de les persones amb discapacitat o amb precarietat
social; i aquest govern d’esquerres poca cosa ha fet perquè les
persones amb risc laboral puguin entrar a un lloc de feina. I a
més, crea imposts, com l’ecotaxa, i açò fa que també creïn unes
expectatives més aviat negatives; i aquest govern d’esquerres
poca cosa ha fet per crear un clima de seguretat jurídica que faci
possible la inversió i la creació, per tant, de llocs de feina.

Amb aquest panorama evidentment poca cosa podem
esperar per a la millora de llocs de feina, i és per açò que el Grup
Popular ha presentat aquesta proposició no de llei que se
substancia en dos punts: punt número 1, que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un
pla específic per a la millora de l’ocupació estable a la nostra
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comunitat autònoma; i que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a habilitar una partida
pressupostària de 5.000 milions de pessetes per a la dotació del
pla específic per a la millora d’ocupació.

Pla específic que ens agradaria que fos transversal, ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

..., que no fos únicament i exclusivament una conselleria,
que, com hem vist abans afecta moltes responsabilitats de
govern i que hauria de dur la bandera per encapçalar, que a la
nostra comunitat autònoma tinguéssim uns llocs de feina, a més
de segurs, també més estables.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida
y Ecologista, tiene la palabra el Sr. Ramón.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, vostè ha fet una
defensa de la proposició no de llei que ens presenta el Grup
Parlamentari Popular amb la qual, després d’expressar una
quantitat de xifres en les que jo no hi entraré, perquè és del més
avorrit que es pot fer des d’aquesta tribuna, parlar de xifres, ens
ha parlat que, ens ha vengut a dir que al seu temps quasi tot
estava fet i estava encaminat i que avui en dia aquest camí que
es feia sembla que s’ha aturat per aquest pacte d’esquerres
que, com ha repetit vostè una vegada i una altra, poca cosa o
cap cosa ha fet. Vostè ens posava com a exemple el pacte per
a l’ocupació que varen signar el 96, el que ha oblidat dir és que
aquest pacte, als pocs mesos, va ser denunciat pels agents
socials, un peti matís que pens que convé tenir en compte,
perquè precisament en aquest aspecte de la concertació de la
capacitat de negociació, d’arribar a acords, crec que és on
vostès fallaren d’una manera estrepitosa.

Pens que també es falla, des del Govern central, avui en dia,
en aquests temes, i que, precisament, no poden donar lliçons a
aquest govern del pacte d’esquerres, com repeteixen una
vegada i una altra, que aconsegueix major acord social en
aquests temes, majors nivells de concertació.

També ha aprofitat per carregar una vegada més contra
l’ecotaxa. Bé, ja no era el debat d’avui, crec que en tot cas avui,
el que podem constatar és que l’ecotaxa, com tantes altres lleis
que surten d’aquest parlament, el que podem veure és una
manca de respecte del Govern central cap a aquest parlament i

una intenció clara d’utilitzar els mecanismes del Govern central
per fer oposició al Govern de les Illes Balears.

Però ja entrant concretament al contingut de la proposició
que vostès presenten per escrit, clar, hem de dir que,
lògicament, els objectius que pareix que es desprenen
d’aquesta proposició són absolutament lloables i pareix que
ningú podria estar-hi en contra; ara bé, si els objectius que hi
hagi una major estabilitat en l’ocupació són absolutament
lloables, crec que tots hi podem estar d’acord, la manera
d’encaminar el que vostès pretenen pensam que és equivocada,
que no apunten a les solucions i també que obliden problemes
reals que fan que hi hagi una manca importantíssima
d’ocupació estable a les nostres illes.

Per tant, vull anunciar-los que el nostre Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista no votarà a favor d’aquesta proposició no
de llei, perquè pensam que no és encertada en les mesures que
proposa.

Pel que fa al primer punt, creim que no és necessari aquest
pla específic que reclamen, des d’una conselleria se suposa, per
tirar endavant la millora de l’ocupació estable, encara que
després, a la intervenció sembla que ho ha corregit una mica,
sinó que nosaltres pensam que el que s’han de fer són tot un
seguit d’actuacions transversals que afectin el conjunt de les
polítiques que es duen a terme des de les diverses àrees del
Govern. I pensam que en aquest sentit s’hi treballa des del
Govern de les Illes Balears. Fins i tot, pensam que s’hi destinen
més recursos dels que vostès demanen, en concret al segon
punt de la seva proposició.

Per altra banda, com no s’especifica massa i tampoc no ho
ha aclarit molt a la seva intervenció, com s’han de distribuir
aquests 5.000 milions de pessetes; ens fa pensar que això pugui
ser bàsicament per fomentar la contractació indefinida en base
a subvencionar les empreses que ho facin. Això són
mecanismes que ja s’han utilitzat i que no donen molt més de si,
una partida d’aquestes característiques no sembla que sigui
convenient destinar-la únicament a subvencionar el foment de
la contractació estable.

Per altra banda, no podem acceptar el criteri que vostès
expressen a l’exposició de motius sobre que ha fracassat el
pacte per a l’ocupació, la cohesió social i el foment de
l’economia productiva. Pensam el contrari, que és una primera
passa; que s’han aconseguit diferències importants amb la seva
època, amb un grau de consens social, amb un grau d’acord
importantíssim, que, evidentment, no ha resolt tots els
problemes, però que és una passa en la bona direcció i que per
aquí és per on s’ha d’aprofundir; s’ha d’aprofundir en aquesta
línia i s’han d’aconseguir més adhesions a aquest pacte, però
els objectius bàsics que s’hi marquen són els que consideram
correctes i amb els que s’ha de continuar treballant, en la línia
del que ja s’ha fet fins ara; objectius que passen per la inserció
laboral de col Alectius amb dificultats i amb millora
d’oportunitats de qualificació laboral de tots els treballadors
que avui en dia tenen feines precàries o inestables.
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Tot això naturalment ho hem de lligar als pactes locals per
a l’ocupació com una forma eficaç d’implicar el conjunt de la
societat en les administracions també més properes als
ciutadans, en fer avançar les polítiques encaminades a
aconseguir aquesta ocupació estable.

El Govern balear treballa, avui en dia ja, en diversos fronts
que van en aquesta línia, tant en el que suposa suport a les
activitats productives, com en les que fan referència a la millora
de qualificació laboral, enfortiment de petites empreses i
economia social, i també enfortiment dels serveis públics
d’ocupació, amb la creació, no fa massa, aprovada en aquest
parlament, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Però no podem oblidar que els problemes de l’ocupació
estable o de la manca d’ocupació estable venen, d’una banda,
de l’economia real, del model econòmic que tenim; i d’una altra
banda, de la legislació que hi ha en matèria laboral. Sobre el
model econòmic pensam nosaltres que sí que es fan passes en
millorar tot el sector que s’ha anat denominant de l’economia
productiva, evidentment no es poden miracles d’un dia per
l’altre; la desestacionalització, que tant se n’havia parlat,
tampoc no s’havia aconseguit anteriorment i, evidentment, és
una feina a molt llarg termini.

I l’altra qüestió és el tema de la legislació laboral. Pensam
nosaltres que hi ha una necessitat imperiosa de modificar la
legislació laboral, de tal manera que es faci que a un lloc de
feina estable correspongui també un contracte de caràcter
indefinit, de caràcter fix, no com ara on la immensa majoria de
les contractacions que es fan són de caràcter temporal,
contractació precària, a pesar que en molts casos cobreixen
llocs de feina que tenen el caràcter d’estable. I no podem estar
d’acord, en absolut, en el que es diu aquí de què la reforma
laboral feta pel Govern central ha millorat la situació, sinó que
creim que l’ha empitjorat i sobretot, una qüestió molt important,
aquesta reforma laboral va trencar el consens amb els agents
socials que hi havia hagut anteriorment. Precisament, pel que
hem de treballar és per recuperar el consens, per fer polítiques
que comprometin tots els sectors socials, que se sentin
implicats i que hi participin.

Per tant, pensam que aquesta és una via, el canvi de la
legislació, el fet que el Govern central no imposi reformes
laborals per decret, sense acord amb els agents socials, i
sobretot pensam que també hi ha una qüestió, que vostès
obliden sistemàticament en aquesta època, però que ho feien
servir de banderí d’enganxament en èpoques anteriors, que són
les potencialitats que hauria de tenir el règim especial de les
nostres illes per tot el que fa a la nostra economia, als llocs de
feina inestables i al sector, tan important a les nostres illes, dels
fixos discontinus.

De tot això vostès no en diuen res, i per tots aquests motius
nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats i membre del Govern present en aquesta cambra per
assistir a aquesta presentació, millor dit a la postura que agafa
el Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista respecte
d’aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, a través del diputat Sr. Guillem Camps,
que va signar la proposició dia 27 de març de l’any 2001, molt
enfora.

Aquesta proposició no de llei proposa un pla específic per
a la millora de l’ocupació estable a la comunitat autònoma de
les Illes Balears; ja al començament, el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, ha volgut relacionar ocupació estable i
salut laboral i ha fet referència al lligam que estableix entre la
intervenció que hi va haver la setmana passada i la d’avui,
vostès sabran perquè ho fan així, nosaltres en tenim seriosos
dubtes. Tant si es dóna el cas que no hi ha ni un sol accident
laboral, el pla d’ocupació estable faria falta; com si el número
d’incidents o d’accidents es multiplicàs per mil, el pla
d’ocupació estable també faria falta; vostès sabran per què ho
fan així.

De totes maneres, quan vostès ens fan la presentació
d’aquesta proposició no de llei ens parlen de plena ocupació,
de quantitat, de seguretat, de temporalitat i reconeixen a la seva
exposició que durant aquests darrers cinc anys han estat uns
anys bons d’ocupació; i que enfront d’aquests cinc anys bons
d’ocupació, allò que vostès diuen govern d’esquerres, aquest
govern del pacte de progrés, aquest primer govern progressista
i nacionalista que han tengut les Illes Balears, resulta que fa un
pla d’ocupació, de dia 12 de gener del 2000, que vostès
consideren inoperant pel que fa a un pla específic a la creació
de llocs de treball de qualitat. I ens donen unes xifres, les hem
volgut escoltar, però també les hem volgut comparar amb unes
altres que nosaltres també havíem fet mentre presentàvem la
nostra intervenció. Fa cinc anys, l’any 1996, el nivell
d’ocupació enregistrat a les Illes Balears no arribava al de fa
deu anys, l’any 1991. L’any passat, els llocs de treball nets
creats se situaven en 60.000 més que els existents l’any 96; un
de cada cinc llocs de treball existents s’havien creat en aquests
darrers quatre anys. Naturalment que això també comporta un
fort increment de l’ocupació de baixa qualitat, en termes
laborals i de qualificació professional; provoca una reducció
entre la població estudiantil, molts de joves no acaben els
estudis i es posen a fer feina, i un increment espectacular de la
immigració.

També convé que tinguem en compte l’extraordinària i
singular ocupació temporal a les nostres illes, igualment la
defensa de la petita i mitjana empresa i l’autoocupació, com a
motor de la creació de llocs de treball als pobles i a les ciutats
de les Illes Balears i Pitiüses. Continuava l’exposició comparant
entre el pla d’ocupació de l’any 96 i el pla del Govern del pacte
de progrés. I deia, el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
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que havien seguit directrius europees que havien estat
assumides per l’anterior govern balear.

Miri, aquí sí que nosaltres creim que l’hauríem de contradir
bastant perquè entenem que el govern balear, presidit pel Partit
Popular, només aparentment va assumir, des del nostre punt de
vista, ens han de permetre que ho diguem així, només
aparentment va permetre seguir aquelles directrius que marcava
la Unió Europea. Pensam que no va entrar dins el bessó del que
suposa aquest nou model d’estat social del benestar que
intenta obrir nous camins per fer realitat el que ja són
conquestes fonamentals de l’estat del benestar a Europa. Des
d’Europa se cerquen noves formes d’interacció entre la societat
civil i l’estat, els estats membres, i aquí nosaltres creim que a les
Illes Balears això no va ser assumit ni d’un bon tros.

Entre les propostes més sòlides que es fan des d’Europa hi
ha una integració i coordinació més estreta entre les
administracions i els agents socials, creim que varen fer curt;
una participació ciutadana més directa, pensam que també
varen fer curt; una descentralització territorial, poqueta va ser;
una aplicació més radical del principi de subsidiarietat, creim
que no hi varen arribar; una delegació de competències fins i
tot de la mateixa gent usuària dels serveis públics, poqueta
cosa varen fer; un foment de nous models de voluntariat
vertebrat i complementari de la xarxa pública de recursos de
protecció social, gairebé res; un “ partenariat” públic-privat
com a estratègia bàsica, ens diguin què varen fer en aquest
camp; una potenciació de la inserció social per la via de
l’ocupació laboral, molts pocs exemples; un suport més decidit
a iniciatives d’economia social; una supressió de mesures
obsoletes de contenció o suavització de les desigualtats,
comparació, des del nostre punt de vista, entre el que es va fer
l’any 96 i el que s’ha fet durant el 99, el 2000 i el 2001 esdevé,
des del nostre punt de vista, bastant irrellevant.

Llavors s’avança i s’alAludeix un tema que, com a mínim,
xoca, la incertesa del petit i mitjan empresariat; és a dir, es fa la
gran defensa que en aquestes illes nostres les empreses
illenques, les petites i mitjanes, amb el govern del pacte de
progrés hi surten perdent. Miri, nosaltres en aquest punt l’únic
que podríem dir i volem dir, a més a més, és que hi ha una gran
contradicció entre el Grup Parlamentari del Partit Popular,
present en aquest parlament, i el Partit Popular que governa
l’Estat. Si vostès de veres creuen això que diuen per què no
impedeixen el que està passant des del Govern de l’Estat? I no
fa ni quaranta-vuit hores, no fa ni quaranta-vuit hores que el
Govern de l’Estat, seguin segurament les seves directrius i
orientacions, precisament estableix entrebancs al fet que petites
i mitjanes empreses, del sector comerç en aquest cas, puguin
veure-se afavorides per una llei elaborada per aquest parlament,
a la qual hi posen traves des del Govern de l’Estat. És que
pensa introduir el Partit Popular al pressupost general de l’Estat
per a l’any 2002 aquelles mesures que evitin elements
correctors del factor de la insularitat que tant afecta l’ocupació
estable; o mesures que en el marc del règim especial per a les
Illes Balears incentivin les empreses illenques que consolidin
l’ocupació laboral, sobretot en temporada baixa? Seria una cosa
bona a proposar, seria bo que hi hagués un desenvolupament
efectiu de l’article 32 del règim especial de les Illes Balears; que

s’enfortissin els dispositius estatals -Govern de l’Estat- de la
inspecció de treball a cada una de les illes; que es millorassin
les dotacions humanes i materials del servei públic d’ocupació,
objecte de propera transferència; o que se recuperàs el diàleg
social, com a eina bàsica en el disseny de les polítiques
laborals.

Com que nosaltres creim que res de tot això queda inclòs en
aquesta proposició no de llei que ens ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, no li donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Entesa Nacionalista. La Sra. Armengol, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè molts dels
arguments que s’han emprat pels portaveus que m’han precedit
en l’ús de la paraula són els mateixos que jo faria servir, però sí
que vull aprofitar aquesta intervenció per dir-li al Sr. Camps que
no m’esperava d’ell això. Avui no és un dia per examinar i per
comparar els anys de govern o dels dos anys de progrés en el
tema de treball i dels setze anys de govern del Partit Popular.
Vostè, com a conseller, ja va ser suspès en el juny del 99, per
tant, avui no és l’oportunitat de fer aquest balanç. De totes
formes, sí dir-li, Sr. Camps, que no sé si la feina que s’ha fet des
del pacte d’esquerres, si vostè ho vol anomenar cap problema,
és visible o no en aquests moments, el que sí hauria d’haver
estat visible són setze anys de govern del Partit Popular; que,
en teoria, si es va fer feina per a una ocupació estable, en el 99
no hauríem d’haver estat en la situació que estàvem. Per tant,
la seva argumentació de poc em val.

Vostè sap o hauria de saber que en aquesta comunitat
autònoma, com deia abans el company del PSM-Entesa
Nacionalista, es va signar el pacte per l’ocupació, un front
important amb acord amb els agents socials, precisament per
estabilitzar l’ocupació a les Illes Balears, per intentar millorar
aquesta ocupació que tenim tan precària pel model econòmic
que tenim i també perquè depèn en molta mesura de la
legislació estatal. Per tant, el que necessita aquesta comunitat
autònoma per aconseguir una millora en l’ocupació estable no
és un punt molt concret, com la proposició no de llei que vostè
du avui, sinó que necessita d’una estratègia global, i en això
segur que vostè i jo coincidim.

I hauria de saber que el Govern de les Illes Balears ha
presentat, en el programa operatiu a BrusselAles, dins el marc del
fons social europeu, tota una sèrie d’actuacions que s’han
d’anar desenvolupant per aconseguir aquesta millora de
l’ocupació estable. I vostè, a la seva intervenció, ha donat molt
poca importància o no ha parlat, no he sentit que parlàs del
tema de la qualificació professional i per tant de la formació, i
m’agradaria fer-li saber que aquest govern es gasta 5.400
milions de pessetes que permeten actuacions formatives
dirigides a més de 20 alumnes; jo només li pos un botó per
exemple, perquè la comparació, si vostè la vol fer la podem fer
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un dia exhaustiva, però és molt magra cap al seu costat i molt
extensa cap al costat de la Conselleria de Treball actual del
Govern de les Illes Balears. No hi ha cap problema, un dia
podem discutir pas a pas totes les actuacions que va fer vostè
com a conseller, i les que s’han fet durant aquests dos anys de
pacte de progrés.

Un altre tema crec que important i vostè no ha anomenat
són els pactes locals per a l’ocupació que s’han fet i s’han
establert a molts d’ajuntaments. I també, com no, el tema del
Servei Balear de l’Ocupació a les Illes Balears. Per tant, crec que
molts de temes que vostè no ha tocat o que li han paregut poc
importants aprofundir, més que res ha vengut aquí a fer una
crítica jo crec que molt banal i molt poc documentada de l’acció
de govern del pacte de progrés. Si vostè, i jo sempre havia
tengut la sensació que així era, volia fer una intervenció o vol
fer una intervenció positiva i ajudar que realment les coses
milloren en el tema de l’ocupació a les Illes Balears, crec que el
que millor podria fer el seu grup encapçalat per vostè com a
portaveu dels temes de treball, és parlar amb el Govern de
l’Estat perquè, d’una vegada per totes, s’apliqui l’article 32 de
la Llei de règim especial de les Illes Balears i que ajudi a
solucionar la problemàtica dels fixos discontinus. Aquest tema
crec que li agrairíem, no només nosaltres com a Grup
Parlamentari Socialista, sinó que li agrairien els ciutadans de les
Illes Balears, que el seu partit que govern l’Estat espanyol
apliqui una llei que es va aprovar en el 98 i que encara no té cap
tipus d’aplicació a les Illes Balears.

També ens agradaria que si ens pogués ajudar intenti que
el seu govern de l’Estat faci un pacte amb els agents socials, un
pacte romput i que ha estat molt perjudicial a tots els nivells per
poder arribar a acords amb els agents socials; i evidentment,
també, totes les reformes legislatives necessàries en temes
laborals, perquè aquí, a les Illes Balears, realment puguem lluitar
i puguem fer feina tots junts cap a una ocupació estable. No
dubti que el govern del pacte de progrés fa feina i fa feina
d’acord i junts amb els agents socials, cosa que és
importantíssima de cara a poder millorar qualsevol tema
d’ocupació en aquesta comunitat o qualsevol altre. Per tant,
nosaltres estam pel diàleg, estam pel consens, no només amb
els agents socials, sinó també amb el Grup Popular, sempre i
quan les aportacions siguin positives i siguin per tirar endavant
i no per fer una crítica fàcil i banal d’unes actuacions que vostè
creu impresentables, però que els ciutadans ja jutjaran quan les
hagin de jutjar, vostè ja va ser jutjat quan havia de ser jutjat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista.
Vol intervenir l’autor de la proposició no de llei, per
contradiccions? Té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
avui ha estat un debat interessant sobre la qualitat d’ocupació
a la nostra comunitat autònoma.

Esquerra Unida diu que es va rompre el pacte en el 98,
efectivament, pels sindicats; però és que ara vostès tenen els
sindicats muts, els sindicats no parlen. Aquest pla específic
que jo deman aquí, els sindicats va ser el motiu perquè se
n’anassin, i ells demanaven 3.000 milions de pessetes. Jo, com
que ara seran una comunitat rica, en deman 5.000 milions; i per
què? Perquè realment canviïn aquesta inèrcia d’una ocupació
inestable. I açò per què? Perquè facin realment unes polítiques
transversals, com molt bé diu vostè; però és que no les fan.
Vostès no han invertit en noves tecnologies, no han invertit en
creació de llocs de feina, en Pime estable, no han invertit
perquè el turisme es desestacionalitzi; i vostès realment el que
han fet són dos decrets, un el 18 de juny, que a cada sindicat li
donaven setze o devuit mil pessetes per cada sessió que feien
a la Conselleria de Treball, i a més 80 milions perquè es
repartissin, i açò és la paga i per açò els tenen callats. Perquè,
on són? Què representen? Què fan? No existeixen, són muts.

Per tant, difícilment a una comunitat autònoma les relacions
laborals siguin unidimensionals, poca cosa podem fer per tirar
endavant d’acord i millorar la nostra comunitat autònoma.

Jo pens que les xifres són les que són, jo li he donat les
xifres que realment havíem invertit, 1.200 milions per a millora
amb aquests colAlectius que Luxemburg marcava el 97, que
nosaltres anàvem d’acord amb Europa i que seguíem any rera
any i també invertíem 5.000 milions de pessetes en formació,
cosa que no fa la Conselleria de Treball, com va poder
demostrar l’any passat, que en l’execució del pressupost només
un 30% ho varen aconseguir i açò és el que compta. Però és
que jo crec que en les relacions laborals, l’article 32 a principis
del 99 van constituir la comissió per tractar dels fixes
discontinus i des de principis del 99 fins ara no s’ha fet res i
està constituïda i no em digui que Madrid, no vol, no..., jo
personalment la vaig constituir, vàrem elaborar una sèrie de
qüestions, de propostes en positiu per tenir en compte que
aquest colAlectiu importantíssim pogués tenir llocs de feina.

Jo crec que el Sr. Buele ens diu, entre altres coses, no veu
quina relació hi ha entre la sinistralitat laboral i un lloc de feina
estable, jo crec que tothom i vostè ho ha de tenir en compte, és
realment una qüestió molt directe, com més inestable és un lloc
de feina molt més perill d’accidents laborals hi ha i açò està
demostrat estadísticament. Hi ha una cosa molt interessant que
vostè diu, que nosaltres hem fet poca cosa per a les pimes, qui
va fer el Pla de comerç? El Partit Popular, qui va fer a més, els
plans d’equipaments comercials? El Partit Popular i qui va fer i
va pactar amb ells quan les grans superfícies varen venir aquí
l’any 95, perquè realment es poguessin modernitzar i fer front
a una nova situació de mercat que venia? I açò és el que el petit
i mitjà empresari ha de tenir en compte, perquè l’any 95 quan
Galerías Preciados se’n va anar i El Corte Inglés va comprar
Jaume III, aquell hivern varen venir a veurem a mi, que per favor
int ercedís davant El Corte Inglés, perquè obrís ràpidament les
galeries comercials, perquè allò es moria de pena i açò s’ha de
tenir en compte, és una (...) més, però jo crec que vostè té poca
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confiança amb l’empresari d’aquí, l’empresari d’aquí té una
iniciativa personal que realment es refà i no li hem de demanar
res, perquè ell per ell crea feina i té un esperit emprenedor.

Sra. Armengol, jo efectivament l’any 99 vaig ser suspès,
però és que vostè a Inca la varen esborrar, crec que va quedar
molt clar i vostè té molt poca credibilitat, el Partit Socialista,
quan diu i braveja de llocs de feina. Miri, l’any 96 hi havia 3,5
milions de persones a l’atur, un 22,3%, se’n recorda dels
contactes mesura del 92 que va fer el PSOE? Se’n recorda
d’aquells 800.000 llocs de feina que el PSOE i el Sr. Felipe
González ens prometia i que encara cercam? Se’n recorden de
la fallida de la Seguretat Social que l’any 96 no hi havia ni per
pagar pensions, amb el perill que tot açò reportava? O no se’n
recorden? Per tant, vostès poques lliçons ens poden donar a
nosaltres per crear llocs de feina. El Partit Popular a nivell
nacional i aquí han fet una cosa seriosa, han creat llocs de feina
i riquesa per a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció. A
continuació procedirem a la votació i les senyores i senyors
diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots a favor 24, vots en contra 28.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
específic per a la millora de l’ocupació estable a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2560/01, del Grup
Parlamentari  Popular,  relativa a inversions en
infraestructures poliesportives a l'illa de Menorca.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, proposició no de
llei 2560, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en infraestructures poliesportives a l’illa de
Menorca. El Sr. Simó Gornés i Hachero té la paraula per
defensar la proposició no de llei.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A
l’exposició de motius de la nostra proposició no de llei
explicàvem, entre altres coses, que la trajectòria de les
inversions en infraestructures esportives a la nostre illa,
Menorca, ha experimentat una substancial millora en els darrers
vint anys, quasi els mateixos que els que tenen les principals
institucions d’autogovern de la nostra terra i no és aquesta una
coincidència casual, ha estat des del Consell Insular de
Menorca, entre d’altres, que efectivament han impulsat
aquestes millores, primer a les instalAlacions esportives escolars
i després a les municipals, mitjançant el Pla d’equipaments
esportius, tot i que hem de considerar el balanç com a positiu,
encara hi ha moltes mancances i buits d’infraestructures i no

hem de renunciar a aconseguir omplir-los, per tal de donar
servei que demanda i necessita la nostra societat.

Aquesta reflexió ve al cas, perquè ara ens trobam en un
moment idoni per plantejar-nos que necessita Menorca en
aquesta matèria. Tots sabem que el Pacte d’esquerres dur en el
seu programa, que el Govern desplegarà plans de construcció
de noves instalAlacions esportives, en colAlaboració amb entitats
públiques, locals i insulars. D’açò encara no en sabem res, com
és natural, ni una idea al respecte i no en parlem d’acció en un
Govern, fonamentalment inactiu. El que realment importa aquí,
el que suposam que és el bessó de les converses i on estan
engrunades les negociacions és el traspàs als consells d’allò
que es podien anomenar les joies de la corona, gestionades
encara directament pel Govern: el pavelló Príncipes de España
i Calanova. Sabem, perquè la mateixa Consellera d’Assumptes
Socials ho va confirmar aquí la setmana passada, que no hi ha
acord, que Unió Mallorquina vol que aquestes instalAlacions
depenguin del Consell de Mallorca, cosa que en el meu
entendre perjudicaria greument als altres consells, perquè no
tendrien correspondència amb infraestructures semblants i molt
especialment Menorca, que no disposa de cap infraestructura
esportiva gestionada directament pel Govern de les Illes
Balears. La contrapartida seria que el Govern balear es
comprometés a fer una sèrie d’inversions per aconseguir unes
instal Alacions equiparables, però pel que hem vist en els darrers
mesos tampoc sembla haver-hi acord entre Govern i els
consells.

A Menorca s’ha obert un debat públic, no iniciat pel Partit
Popular sobre la necessitat o no de comptar amb un nou
pavelló multifuncional, amb una major capacitat per acollir
espectadors dels que tenim avui en dia. Aquest debat es va
suscitar, arran dels partits que el Menorca Bàsquet va disputar
durant d’ascens de l’ACB, que malauradament no es va
aconseguir, però que va quedar palès que a Menorca feia falta
un pavelló més gran, no només per pràctica esportiva, sinó per
a tot un grapat d’iniciatives socioculturals que es poden
desenvolupar en aquest indret. És aquesta una necessitat que
segurament es posarà més en evidència en els propers anys, no
és, entenem nosaltres, una situació conjuntural i ara és el
moment per planificar la qüestió per tal de no perdre
oportunitats que s’havien de lamentar posteriorment. És
aquesta una necessitat reconeguda, fins i tot, per les primeres
autoritats en competència en la matèria, ho diu la mateixa
directora general d’Esports, Joana Maria Petrus, allà on dia 24
de maig diu que la Presidenta del Consell Insular de Menorca
i el President del Govern són les autoritats que han de gestionar
la possibilitat de construir un pavelló multifuncional amb
capacitat per a 5.000 espectadors, la proposta i la xifra ho
planteja la mateixa directora general.

La veritat és que hem sorprèn aquesta trampa, disposada
per la directora general, d’Esquerra Unida he de recordar, al seu
President i a la Presidenta del Consell de Menorca del PSOE,
arran dels esdeveniments que després es varen produir en el
plenari del Consell Insular de Menorca, quan es va votar una
proposta semblant a la que va presentar el nostre grup, es va
votar que no, quan la mateixa Presidenta del Consell havia vist
amb bons ulls i defensar públicament aquesta proposta. A la
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mateixa informació de dia 24 de maig es recull una primera
opinió de la Presidenta del Consell, que reconeix que la
construcció d’un edifici d’aquestes característiques és una
necessitat urgent per a Menorca, posteriorment dia 12 de juny
la mateixa Presidenta del Consell anuncia que no s’ha de
renunciar a res, que hi ha que lluitar-ho, suposam que davant
el Govern balear o d’Esquerra Unida, no sé davant quina
institució es planteja aquesta batalla i assegura que s’ha
d’establir una estratègia i contemplar la possibilitat
d’aconseguir-ho, mitjançant la negociació de la transferència
d’esports.

En aquest mateix sentit s’advocava per una estratègia
global, sobre la necessitat d’infraestructures esportives, la
majoria de propostes ja estaven contemplades a la nostra, per
la qual cosa hi hem d’estar d’acord i deduïm a la vegada que el
PSOE està d’acord amb la nostra proposta. Una mostra més de
la confluència d’idees, el Batle de Maó Artur Bagur, també del
PSOE, ofereix un solar per a la construcció del nou pavelló, com
poden observar els diputats i diputades, els principals
mandataris del PSOE de Menorca veuen amb molts bons ulls
una iniciativa d ‘aquestes característiques, ara toca saber si el
Govern balear veu bé aquesta iniciativa, si el President del
Govern comanda i aconsegueix que els pressuposts de la
Conselleria que gestiona esports, dirigida per Esquerra Unida,
obre una partida per contemplar la possibilitat de comptar amb
una nova instalAlació.

La nostra proposta és molt senzilla, dotar les partides
necessàries per tal de construir un nou pavelló multifuncional
a Menorca, constituir un ens en el qual s’integrin el Consell, els
ajuntaments de l’illa i el Govern, per tal de determinar el lloc on
s’hagi d’ubicar el pavelló i finalment elaborar els estudis
necessaris que condueixen a dotar a l’illa de Menorca de les
infraestructures i instalAlacions esportives adients, d’acord amb
les necessitats i demanda d’infraestructures que precisi l’illa,
aplicant les inversions pertinents. És a dir, el Grup Popular
pensa que no ens hem d’aturar en aquest pavelló
multifuncional, sinó que estaríem d’acord que es milloressin o
creassin qualsevol tipus d’infraestructures esportives que
necessités la nostra illa, ja siguin camps de gespa, piscines, tota
aquesta mena d’infraestructures que han sortit a la palestra ja.

El Grup Popular ofereix aquí amb aquesta iniciativa a tots els
grups polítics, una proposta de consens, per tal d’aconseguir
una iniciativa conjunta que almanco els dos partits majoritaris
ja hi estam d’acord en el fons, però que els pactes de
governabilitat han fet que no surti la petició unànime de
Menorca, ara tenim una segona oportunitat, la d’anar tots junts,
no importa la capacitat del pavelló, el lloc, o el municipi on
finalment s’hagi d’ubicar, segur que ens podríem posar d’acord,
jo entenc que la proposta de la directora general d’Esports,
quan va dir que el pavelló necessitava una capacitat de 5.000,
era una proposta de màxims, la qual cosa, estic segur, respecte
la capacitat ens podríem posar d’acord. Jo crec que és més
necessari que surti endavant l’acord i per açò els oferim la
nostra ajuda i la nostra colAlaboració, el temps transcorregut
d’ençà de juny, entenem nosaltres que hauria d’haver ajudat a
la reflexió i certa esperança ens va donar la Consellera de
Benestar Social la setmana passada a una resposta a les nostres

preguntes, respecte aquesta qüestió, no ens va dir sí, tampoc
ens va dir no i nosaltres entenem que almanco hi ha una petita
porta, a través de la qual es pot plantejar aquesta qüestió.
Esperem que així sigui i que la proposta de la consellera, com
dic en aquests dos o tres mesos de reflexió, hagi pogut posar
de comú acord a les Esquerres Unides de les Illes.

Moltes gràcies, per haver escoltat aquesta breu intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés per la seva intervenció. Grups
que volen intervenir? El Sr. Portella, en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a aquests vint-i-dos diputats
i diputades que en aquest moment segueixen aquest tema de
l’ordre del dia, també veig que no hi falta el diputat que a la
vegada és Batle d’Inca, també suposo que deu estar interessat
sobre la possibilitat que el Menorca Bàsquet tengui o no tengui
un pavelló de 5.000 persones. Jo li he de dir que l’opinió que
nosaltres manifestarem seria la mateixa si el cas hagués estat fa
uns mesos diferent i que hagués estat el Bàsquet Inca el que
hagués estat a punt de pujar a l’ACB i l’ACB hagués obligat al
club a tenir un pavelló de 5.000 persones.

La possibilitat d’ascens del Menorca Bàsquet a l’ACB,
comportava la condició de comptar amb un pavelló amb
capacitat mínima per a 5.000 espectadors i altres condicions de
contingut econòmic. El número de 5.000, com ha dit el Sr. Simó
Gornés, no era una invenció de la directora general, sinó que
era una de les condicions que comporta la possible pujada.
Aquest fet ha provocat un seguit de declaracions,
informacions, opinions sobre una qüestió que fins ara no havia
estat objecte d’atenció preferent mai, en pocs dies ha semblat
que era una qüestió de vida o mort per a l’esport de Menorca,
el fet que Maó, després s’ha dit que podria ser un altre
municipi, es construís un pavelló amb capacitat per a 5.000
persones i el que és una legítima ilAlusió, lògicament d’uns
aficionats i s’ha de respectar, ha esdevingut una necessitat
imperiosa i el Partit Popular ha presentat primer una moció, ja
debatuda al Consell Insular de Menorca i aquesta proposició
davant el Parlament, que a pesar que sigui un tema molt insular,
es tracta en el Parlament.

En primer lloc consider que és del tot equivocat la
construcció d’un gran pavelló i vincular-ho a la possibilitat de
pujar a l’ACB. De cap manera una qüestió conjuntural, que és
una conjuntural qüestió que ni tan sols s’ha realitzat, ha de ser
el motiu que ens faci prendre decisions estructurals que d’açò
es tracta. El fet puntual, que pot ser es repeteixi el 2002, ja sigui
el Menorca o el Bàsquet Inca, o que no es repeteixi mai més, no
ha de dirigir el que hauria de ser una previsió, planificació,
realització racional i sensata de les necessitats en matèria
d’instalAlacions esportives. El mateix Ajuntament de Maó va
presentar les prioritats en espais esportius per als pròxims 20
anys, dos o tres mesos abans d’aquesta conjuntura i dins
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aquestes prioritats de futur llarg, ni tan sols hi figurava la idea
d’aquest pavelló.

Una pregunta, qui empraria aquest pavelló que demana el
Sr. Simó Gornés? S’ha comentat que el pavelló podria ser
utilitzat per molts clubs, que podria ser de molta utilitat,
multifuncional, jo crec que un pavelló d’aquestes
característiques només seria ocupat per un sol equip i
ocasionalment per actes extraordinaris. Què costaria obrir
aquest pavelló per jugar-hi? Només encendre l’interruptor per
jugar-hi, ens podem imaginar la resposta, quin club que té 200
espectadors a un partit podria pagar un pavelló de 5.000
espectadors, que seria aquest multiusos? Quina imatge
tendríem d’un pavelló de 5.000 espectadors, on només hi ha
100, 150 o 200 que sol ser la mitjana normal de volei, de
bàsquet, de badminton, bé badminton no arriben als 100,
lògicament a Menorca?

D’altra banda, no deixa de ser cert que els partits finals a
Menorca i açò ho ha dit el Sr. Gornés, el Menorca Bàsquet va
reunir gairebé uns 3.000 espectadors i en el darrer partit varen
quedar uns 100 espectadors que es varen mig colAlocar,
etcètera. Tan cert és açò com que ens faci regular la mitjana
d’espectadors ha estat de 1.000 persones, la mitjana normal,
que és molt alta i s’ha de felicitar perquè sigui tan alta, és una
assistència extraordinària, seria proporcionalment com si a un
partit de bàsquet del Barcelona hi anessin 152.000 espectadors,
he fet el càlculs i em surten 152.000 espectadors al Palau Sant
Jordi, per la mateixa regla de tres, però pensant amb un pavelló
de 5.000, seria com si el pavelló de bàsquet del Barcelona o del
Madrid fos un pavelló per 300.000 espectadors, s’ho imaginen
vostès? Això seria 10 vegades més que un pavelló de la NBA
d’Estats Units.

Sobre la multifuncionalitat del pavelló, s’ha dit que podria
ser multifuncional, es podria emprar per a congressos,
espectacles, grans actuacions, vostè ha dit que tendria un
caràcter multifuncional i quan he sentit açò, abans i ara, he
pensat amb dues coses. La primera que Menorca, perquè som
els que som, 60.000 quantitativament, amb altres coses som
molt superiors que aquests 60.000, lògicament, espectacles i
grans actuacions musicals el més probable es que s’hi perdin
els cabells, açò és el normal. La segona és què feim amb el
pavelló firal de Coima, que pot reunir 3.000 o 4.000 persones,
després del que ens ha costat i el que costarà posar-ho bé, el
pavelló firal de Sebime, que ja reuneix aquestes condicions, què
feim després? Si la memòria no em falla, l’única vegada que a
Menorca hi ha hagut més de 5.000 espectadors han estat dues,
una l’any 89, un concert que jo vaig participar en l’organització
i per açò me’n record, Loquillo que varen venir 5.200
espectadors i la segona l’any passat amb el Chaval de la Peca.
Bé que haguem de gastar molts de milions perquè vagin 5.000
espectadors a veure el Chaval de la Peca, pot ser una política
cultural atractiva, però jo hi pos dubtes. A l’hivern un
espectacle extraordinari que reuneixi 2.000 espectadors ja es pot
considerar de molt gran èxit i a l’estiu reunir 5.000 o 6.000
espectadors es pot fer a qualsevol camp de futbol, que se’n fan
prou i no hi ha dificultats d’espai.

Per tant, espais per a altres activitats diferents a les
esportives n’hi ha a Menorca, d’hivern i d’estiu per el que
pugui ser. És com si ara pensàssim, va haver-hi dos partits del
Menorca Bàsquet que hi varen anar 3.000 i semblava que no
n’hi havia prou, s’ha de fer un pavelló de 5.000, és com si
pensàssim, com que no hi va haver prou cabuda al Teatre
Principal per a la setmana de l’òpera, per al concert d’òpera, ara
el que hauríem de fer seria un Teatre Principal per a 2.000
persones, sembla que la conseqüència seria aquesta i
dissortadament no és aquesta. Una altra cosa que vull dir, un
pavelló no és un poliesportiu, un pavelló esportiu és un pavelló
i un poliesportiu és una altra cosa, un pavelló és un pista de
joc, que pot ser plurifuncional, de varis esports, amb graderies
per a 5.000 persones, dic 5.000 perquè és el que demana l’ACB,
més unes dependències annexes vinculades al joc i a la gestió
d’aquest joc. Un pavelló no compleix les funcions de
poliesportiu, només ho pot fer parcialment. També és cert que
l’actual Poliesportiu de Maó necessita millores i reformes, però
és un pavelló municipal i l’Ajuntament amb les seves prioritats
dirà que és allò que vol fer en el seu pavelló.

Què costa el que demana el Partit Popular? Encara que es
compti amb la tanca, que segons el Batle de Maó regalava, un
pavelló de les característiques que s’ha dit, jo crec que podria
costar entre 500 i 600 milions, és el que vaig dir en el Consell,
però ara les darreres informacions del pavelló que s’ha
construït a Lleida, perquè el Lleida sí que ha pujat a l’ACB i ha
hagut de fer aquest pavelló, el Pavelló de Lleida ha costat 1.100
milions de pessetes, perquè s’entengui aquesta xifra, açò és el
pressupost d’esports d’ara, del Pacte d’esquerres, del PP no
perquè n’hi donava la meitat a esports, fa dos anys, d’ara el
pressupost d’esports del Consell Insular de 10 anys, açò és el
que reben en ajudes de direcció general, Consell Insular i
ajuntaments, tots els clubs de Menorca, els 100 clubs de
Menorca durant 20 anys. Açò és el pressupost de tot l’esport
de les Illes Balears, del Govern, durant dos anys, açò és el que
representen 1.100 milions de pessetes. Però el problema
principal no és el cost de la inversió, el problema principal
vendria després, manteniment, la gestió i el funcionament,
posin vostès 150 o 200 milions anuals, qui se’n fa càrrec
d’aquesta gestió? Un club, qui se’n fa càrrec d’aquests 200
milions anuals? Perquè ha passat moltes vegades en governs
de diferent color, moltes vegades es pensa més en la inversió
i quan es decideix la inversió mai es pensa ni amb el
manteniment, ni el funcionament, ni la gestió i després vénen
els problemes. Per tant, ningú mai ha parlat d’una gestió d’un
espai com aquest.

Un altre argument que ha emprat el Partit Popular és el tema
de les transferències, les instalAlacions de Mallorca, si el Consell
Insular de Mallorca, si açò o allò, perdoni fa tres mesos en el
Consell Insular de Menorca, el mateix ponent que avui, donava
per fet una cosa que avui ja posa en dubte, ja veig que el Partit
Popular haurà fet una nova reflexió de com estan les coses,
però ja donava per fet que açò es produiria, que hi hauria una
transferència d’unes instal Alacions concretes i que açò
suposaria un èxit i en base a aquest dèficit suposat i hipotètic,
argumentava com ha argumentat avui la proposta, si no es
produeix aquest fet que el Partit Popular deia que sí fa dos
mesos i ara ja ho posa en dubte, llavors l’argument és un altre,
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aquest ja no serveix que jo li dic. El greuge històric, veig que
tenc el llum vermell.

Al començament de la seva intervenció el Sr. Simó Gornés
ha dit que durant aquest 20 anys han millorat molt les
instalAlacions esportives a Menorca i a Balears en general, és
cert i després ha dit que el paper principal ha estat del Consell
Insular de Menorca durant aquests 20 anys, durant aquests 20
anys el Consell ha estat governat per l’esquerra i el PP, per tant,
no és una cosa partidista el que vull dir, però s’ha millorat i s’ha
millorat sobretot pels ajuntaments, en primer lloc els
ajuntaments, en segon el Pla d’extensió de l’educació física de
l’Administració central, en tercer lloc, a distància, el Govern i en
quart lloc el Consell Insular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella acabi per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Existeix aquest greuge històric, lògicament, hi ha un pla
territorial que quan varen venir les competències d’esports als
consells insulars, va venir també la competència d’instalAlacions
esportives, que varen rebre una inversió, que va acceptar el
Partit Popular que governava llavors en el Govern i governava
els consells, va acceptar aquella competència amb una
transferència per al pla d’instalAlacions territorials, llavors hi ha
aquest pla d’instalAlacions territorials, que el Partit Popular a
Menorca, el darrer any, el 99 va dotar en 14 milions de pessetes,
no sé si ho creuen i l’any 2000, quan va entrar el nou Govern
vàrem pagar 14 més que s’havia compromès el Partit Popular en
el Pla del 99 i vàrem augmentar a 40, que és poc encara, però en
aquests moments està situat en 80 entre ajuntaments i Consell
i podem calcular que en 10 anys s’inverteixen 1.000 milions en
instalAlacions. Per tant, es fa una actuació amb un finançament
que no permet grans instalAlacions, és cert.

Nosaltres en aquest moment creim que sí fa falta un pla
d’infraestructures, fa falta un pla d’instalAlacions, fa falta aquest
estudi, en general i ja l’estam fent, ja li vaig dir en el Consell de
Menorca i ara li torn a repetir, el Consell Insular ja ho té en
marxa, es fan els estudis, hi ha un acord amb la Direcció General
d’Esports i la Conselleria de Benestar Social i ja feim feina en
aquest Pla d’instalAlacions, allà on es preveuran quines són les
prioritats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, per favor acabi, està molt passat de temps.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, el pavelló no és una prioritat, no és una prioritat pensar
en instalAlacions per a espectadors i no pensar en instalAlacions
per a esportistes, açò no és una prioritat, en aquest pla ho
veurem, es debatrà, es revisarà, el que sigui. Per tant, el pla és
el prioritari, ja està en marxa, el Partit Popular i acab diu: primer
punt fer el pavelló i que el Govern el pagui, segon punt després
estudiarem que fa falta, bé açò no té cap sentit ni cap lògica i

vostè què és un home lletrat i sabut, sabrà que primer es fa
l’estudi i després es prenen les decisions. Per tant, és un mal
ordre i l’ordre que li dic és aquest i ja s’està fent i la nostra
resposta serà la mateixa sempre i serà una resposta racional.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Malgrat
en el moment d’eufòria que es va fer aquesta proposició no de
llei, dic eufòria perquè era el moment que es jugava la fase final
per accedir a la lliga ACB, per part del Menorca Bàsquet, el Sr.
Gornés ha començat la serva intervenció amb una pregunta i
era, què necessita Menorca en matèria esportiva. Nosaltres
hora de contestar aquesta proposició no de llei amb algun partit
de la mateixa pregunta, però és evident que la resposta que li
donarem serà diferent a la que planteja el Partit Popular.

Nosaltres entenem que les prioritats, que per part del PSM
posaríem a davant de matèria esportiva, serien molt diferents a
les que planteja el Partit Popular en aquests moments. El PP
p ensa més en l’esport com un espectacle de masses i és evident
que determinats esports ho és, però perquè açò sigui possible
Menorca fa necessària una inversió de doblers públics molt
important, no en infraestructures, sinó en funcionament
d’aquests clubs i si es donés el cas de pujar a la lliga ACB es
necessitaria aquest pavelló de 5.000 places. Per a nosaltres
aquesta no és la prioritat, com ja ha explicat el Sr. Portella, la
capacitat que té el Pavelló Municipal de Maó i la quantitat
d’espectacles que certament ha estat important per la campanya
realitzada pel Menorca Bàsquet, la quantitat d’espectadors que
han vist els partits ha estat molt important, però és evident que
hauríem de doblar el que s’ha aconseguit fins aquest moment
per arribar a omplir un pavelló de 5.000 places.

Per a nosaltres, per al PSM, la prioritat no és l’esport
espectacle, que entenem que fa una funció d’incentivar la
pràctica de l’esport, per part dels més petits, els infants i els
joves, però per a nosaltres la prioritat és que els ciutadans
practiquin esport i sobretot els ciutadans més joves i per açò
calen inversions en instalAlacions còmodes i funcionals, que és
pugui practicar, més que veure, esport i és evident que en
aquests moments, ja ho ha apuntat el Sr. Gornés, els darrers
anys s’han fet inversions importants a totes les Illes, es
suposa, però a l’illa de Menorca en aquests moments és
impensable veure un partit de bàsquet de la categoria que sigui
a un camp descobert i fa 15 anys tot just hi havia, La Salle,
l’Alcázar, el Boscos i el Villacarlos, que jugaven a pista coberta,
mentre que avui a qualsevol poble i a qualsevol categoria els
partits es juguen a pista tapada.

Per tant, la inversió prioritària, per a nosaltres, a Menorca en
aquests moments no és un altre pavelló, quan a Maó i
Ciutadella, entre públics i privats, n’hi ha 5 i després n’hi ha un
a la resta de municipis de Menorca. Si ho comparam amb
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Mallorca, Mallorca té una quantitat important de voltadores i
velòdroms, mentre que Menorca no en té cap i per tant, els que
practiquen ciclisme han d’anar a les carreteres o han de tancar
un parell de carrers d’un polígon industrial per poder practicar
el seu esport preferit. En aquests moments a Menorca només hi
ha un camp de gespa i de les 2.000 llicències que hi ha en futbol
només 21 jugadors ho fan damunt gespa; per tant, la prioritat
per part nostra seria anar en aquest sentit i en aquests moments
els alAlots, els joves que practiquen futbol, quan plou o ha
plogut ho fan dins el fang.

Per tant la nostra prioritat serien aquestes altres inversions.
Per a nosaltres està molt bé i és important fomentar l’esport
espectacle perquè ajuda a incentivar la participació i la pràctica
esportiva dels més joves, però només en aquest sentit té la
seva importància, i les prioritats que per a nosaltres té avui
Menorca en matèria esportiva, en matèria d’inversions
esportives, són molt diferents a les que planteja el Partit
Popular. No tengui cap dubte que si qualsevol, qualsevol,
administració planteja fer una inversió important en qualsevol
infraestructura, sigui un pavelló o sigui una infraestructura
cultural, social o sanitària, no dubti que un no, vuit solars per
ubicar aquesta infraestructura trobarà a l’illa de Menorca, i si
esperam que Fornells sigui independent, en lloc de vuit en
trobarem nou.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Tirs Pons, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats, més
que d’esports estam parlant de sociologia de l’esport, i és veure
quin és el concepte i quina és l’actitud que hem de tenir les
administracions públiques davant una manifestació prou
popular.

No vull donar una lliçó d’aquest tema però sí que convé fer
certes reflexions, i és com surt la pràctica de l’esport, com és
que es practica l’esport. Del principi de citius, altius, fortius
que també du encara el moviment d’olimpisme, les
manifestacions esportives estaven relacionades amb els
sistemes de producció, i així és que els pescadors es provaven
a veure qui remava més ràpid o a veure quina era la barca més
marinera quan anaven a la vela, i ambdues manifestacions
esportives es feien en aquestes illes, o són esports que estaven
relacionats amb el sistema de producció agrícola, com van ser
les curses de cavalls, a Mallorca les curses de cans van ser
posteriors perquè la cosa no era molt fàcil, de fer una llebre
mecànica a principis de segle, a no ser que hi hagués uns
senyors que pedalassin molt ràpidament, açò era impossible,
eren curses normalment de cavalls i es practicava en els pobles
el primer esport amb una bolla que va ser el que a Menorca
anomenam el joc de ple i que és conegut pel joc de frontón, que
es practicava normalment als murs de les esglésies, i si feis un

viatge i us passejau pels pobles us adonareu que són moltes
les esglésies que tenen una façana sense cap finestra perquè
era allà on es practicava aquest joc.

Van ser els anglesos a principis de segle que van començar
els jocs d’equip, com tantes coses, i ràpidament es van
p opularitzar. En el cas de Menorca, els jocs d’equip vénen de
la mà de la visita de vaixells d’armades forasteres, i el nom de
(...), que tothom diu que és anglès i en realitat era holandès,
però aquells mariners juguen a l’explanada, a la plaça d’armes,
els primers jocs de futbol.

Ha estat cert que al principi sorgeix la idea d’esport salut, i
la gent que practica els esports ho fa..., com que necessita,
encara que siguin pocs, alguns diners, surten els primers
moviments esportius al voltant de societats de cooperació o de
socors mutus, i encara tenim exemples claríssims, per exemple
a Mallorca, del Constància d’Inca, l’origen del qual és La
Constancia, Sociedad de Socorros Mutuos . O encara trobaríem
noms la mar de divertits, que veig el batle de Sa Pobla i li ho he
comentat abans de començar per no equivocar-me, l’existència,
abans de la Unió Poblera, del Ràpid o de l’Àguiles, i si anassin
a Migjorn trobarien a Cas Blaus i (...) el Minerva Ciutadella, el
Minerva, la Unió Esportiva a Maó, i açò explica clarament que
hi havia també una divisió social quant a pràctica de l’esport.
Hi havia els esports que eren populars, que per a la seva
pràctica necessitassin pocs diners, que els practicaven els
obrers, la classe obrera i, òbviament, els que tenien més diners
cercaven esports d’elit, com pot ser la navegació d’altura o el
tennis, o fins i tot en el seu moment l’hoquei damunt herba,
perquè es necessitava tenir un camp de gespa, cosa que era
prou difícil, i açò explica per què hi ha seguidors del Barça que
no ho són de l’Espanyol, de l’Atlètic de Madrid que no ho són
del Madrid, de l’Osasuna, que vol dir la salut en euskera,
existint també el mateix nom, o noms que encara s’han
conservat com pot ser el Celta de Vigo o l’Hércules d’Alacant.
I enfront d’aquests els que duen real club, que és quan la
burgesia accedeix, quan veu la popularització de l’esport, i
comença a popularitzar l’esport i surten els noms de real, i a
Mallorca, paradigma, òbviament surt el club ni més ni menys
que amb el nom del rei, Alfons XIII, que és l’antecessor del
Reial Mallorca.

Tota aquesta introducció per veure que els esports i la
pràctica de l’esport no és una pràctica neutra, no ho ha estat,
una pràctica neutra. Ha estat ara últimament quan han
intervingut els mitjans de comunicació, espectacularment la
televisió, però ja a la ràdio. En Matías Prats, quan retransmetia
aquell partit després de la Segona Guerra Mundial en els
primers campionats mundials que van tenir lloc a Río de
Janeiro, al Brasil, quan per primera vegada Espanya va guanyar
a Anglaterra amb un gol de Telmo Zarraonandia Moya, i aquell
gol del tal Zarra va fer agenollar la pérfida Albión davant les
forces del bé d’Espanya representades per (...)

(Rialles i aplaudiments)

Aquesta intervenció dels mitjans de comunicació i
especialment de la televisió ha tingut dues influències, una
perversa i l’altra benefactora. La perversa ha estat que ha
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augmentat el nombre de seguidors dels esports, especialment
d’equip, dels seguidors que han pervertit l’ordre dels factors i
han anteposat d’on és aquest equip -“és del meu poble”- a la
pràctica real de l’esport, que és molt més neutra.

Ja ha sortit l’espectador que és capaç d’arribar a pràctiques
violentes, de paraula la majoria de vegades, i si no ho demanin
als àrbitres, i de fets algunes vegades, allà on el fre de
l’educació no ha arribat a temps a aturar les bufetades, i ha
tingut una influència benefactora en tant ha augmentat el
nombre de gent que volia practicar un esport, i ha popularitzat
tots els esports i es pot dir avui que n’hi ha molts pocs que
siguin d’elit; per què és?, ho hem de tenir en compte segons el
cost, la millora de la situació econòmica, especialment de la
gent que fa feina, (classe obrera vol dir gent que fa feina, que
guanya el que ell dóna d’esforç intelAlectual i físic), la deixen
participar fins i tot a jugar a una cosa tan elitista com aquest
esport escocès en què hi ha un senyor que queda molt enrabiat
quan una piloteta empesa per un pal no cau dins un forat.

Bé, hi ha gent que juga a golf i hi ha gent que es passeja pel
prat i fa unes xerrades la mar de divertides, però les dues coses
són benefactores per a una cosa fonamental des d’aquests
bancs, que és l’esport salut, l’esport -i no repetiré els mateixos
arguments perquè ja estan fets- l’aparició de la idea d’esport
salut. Què és més important, practicar l’esport o ser espectador
de pizza i sofà tot el diumenge capvespre? El grau de colesterol
és claríssim de part de qui està, no?

Ha augmentat moltíssim el nombre d’esportistes en
aquestes illes i estic d’acord en part amb el Sr. Portella, amb el
portaveu d’Esquerra Unida, en què els ajuntaments van ser els
primers pressionats. Aquesta pressió dels ajuntaments, que no
tenien prou potencial econòmic per donar resposta a la petició
dels ciutadans, va fer que es posassin en marxa els plans
d’instal Alacions esportives, que tenen vigència fins i tot fins
ara. Seran 50 milions, o seran 60, o seran 80, però el que és clar
és que l’ajuntament, que està més a prop del ciutadà, determina
quines són les instalAlacions que li fan falta i fins on pot arribar,
i quants de ciutadans en surten beneficiats o perjudicats. Però
aquest efecte pervers de la popularització de l’esport produït
per la televisió, i la identificació d’esperit de poble, o
consciència de poble, o de país, amb unes formacions
esportives que són plurals, multilingües i multiracials, avui que
queda molt poca cosa d’aquell enfuriment que agafaven els del
meu poble quan se n’anaven al poble del costat, Ferreries, i
perdien, i com es posaven de contents quan guanyaven, s’ha
multiplicat i ha tingut un efecte econòmic molt important, i avui
economia i certes pràctiques de l’esport, entre ells el bàsquet,
estan directament relacionades i és absolutament perillós.

Per tant, des d’una política que vostès poden dir
d’esquerres, jo dic que sí, que pot ser d’esquerres, m’és igual,
però una política esportiva correcta quant a administració,
primer s’estudiïn quines són les necessitats, tenint en compte
que hi ha una gran quantitat d’instal Alacions esportives
escolars que no s’empren més que a les hores d’escola i hem de
pensar en utilització fora de l’horari escolar; no és només “a mi
em falta”; “jo què tenc?, què puc fer?, quines són les
necessitats”, que segons les meves informacions la direcció

general, juntament amb el Consell Insular de Menorca, estan
redactant en el cas de Menorca, que és el que ens ocupa dins
la proposició presentada pel Grup Popular, és el que està en
discussió. Que s’estudiï.

Després ve la part de finançació, qui ha de pagar?, només
la comunitat autònoma, els consells insulars i els ajuntaments?
Jo dic que per a la pràctica normal de l’esport no necessitam
ningú més, però quan la resposta no es dóna a la pràctica de
l’esport, quan la resposta es dóna als afeccionats que van a
veure i només hi van quan guanyen, quan perden no hi van,
gastar 1.000 milions de pessetes per fer un espectacle perquè
s’ompli tres o quatre vegades en un any, no es tracta de
seleccionar el poble on hi ha d’haver aquesta catedral del
disbarat, es tracta de dir a veure si avui els diners són més
necessaris per fer les infraestructures per augmentar la pràctica
de l’esport i estendre aquesta idea d’esport salut, que no donar
complaença a un grup, només, de seguidors d’un esport que en
el cas d’Inca i en el cas de Maó supòs que fan pregàries perquè
no pugin de categoria i necessitin una catedral més grossa, de
5.000 espectadors, per poder jugar.

Gràcies per la seva atenció, i president per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Gornés, vol intervenir per contradiccions?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré anar per ordre de les
diferents intervencions dels portaveus. Al Sr. Portella primer li
he de dir que l’ordre dels factors no altera el producte, o sigui,
que podem colAlocar els punts de l’acord com vostè vulgui, que
tenen la mateixa validesa. I he d’insistir en una qüestió que tant
el Sr. Portella com el Sr. Bosco Gomila han tocat: aquesta
proposta no va exclusivament enfocada cap a la iniciativa del
Menorca Bàsquet, perquè es pot donar cabuda a moltíssimes
iniciatives socioesportives i socioculturals que poden acollir
aquest àmbit.

Diré al Sr. Bosco Gomila que és una proposta enfocada cap
a l’esport de masses. Jo pens que precisament l’esport de
masses, en el cas concret de Menorca ha fet que les escoles
base s’hagin vist nodrides fortament de cara a aquesta
iniciativa, i que és un recurs que no podem menysprear en
absolut. Tan vàlid és l’esport base com l’esport de masses, i
que vostès em facin un menyspreu aquí de l’esport de masses
al meu entendre és un poc perillós, però bé, vostès sabran què
fan.

Respecte a..., el Sr. Portella deia que era un tema molt
insular. Si aquí tocam temes que afecten concretament a illes
concretes respecte a recursos culturals o a recursos esportius
estam perfectament legitimats per dur aquí un tema que afecta
l’illa de Menorca, com no pot ser d’altra forma. Si nosaltres
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improvisam, l’Ajuntament de Maó improvisa i insignes
diputades i presidentes de consells improvisen també.

Vostè diu que si fessin..., ha explicat que si donessin les
subvencions respecte al número d’espectadors que acudeixen
al Palau Sant Jordi o no sé a quines altres bandes, jo li
demanaria si vostè dóna les subvencions de la seva conselleria
aplicant aquesta regla de tres; estic segur que no, estic segur
que no i que podríem fer comptes sobre això, a veure què en
podia sortir. Faci regles de tres sobre el cost de Calanova i del
Pavelló Prínceps d’Espanya, que són les infraestructures que
nosaltres entenem que són objecte d’aquest debat principal,
no?

Després també me mescla el pavelló de Sebime, i jo li he de
dir que mescla coses. Una cosa és l’activitat que es pot
desenvolupar a un pavelló destinat a fires i una altra cosa són
les activitats que es poden desenvolupar a pavellons
multifuncionals. Si vostè diu que és una proposta boja, idò
evidentment hauríem de dir bojos a les illes de Mallorca i
d’Eivissa també, que tenen aquesta doble funcionalitat.

Respecte al cost del pavelló, vostè diu que val 1.000 milions
de pessetes el que han fet a Lleida. Jo tenc altres xifres aquí
també que ara potser no és objecte del debat, però pens que si
ens podem gastar 700 i busques de milions de pessetes en tenir
un teatre Principal amb capacitat per a 800 persones, o si ens
podem gastar fins a 1.600 milions de pessetes per tenir una seu
de consell insular, el Govern balear ben bé es pot gastar 1.000
milions -jo no crec que siguin tants- 1.000 milions per tenir un
centre d’aquestes característiques que, com a mínim, rebria més
de 1.000 persones cada cap de setmana. Vostè sap en quines
condicions es troben els pavellons de Menorca, especialment
el de l’Ajuntament de Maó, que no hi caben més de 1.500
persones estretes i que molts de dies es creen situacions de risc
allà, amb la qual cosa, si ara avui tenim l’oportunitat per posar
les bases per intentar-ho solucionar, no perdem aquesta
oportunitat, sobretot quan són doblers que no aporta el consell
insular i que aportaria el Govern de les Illes Balears.

Respecte a la intervenció del portaveu del PSOE he de dir
que m’aclapara la seva saviesa. No sabria massa bé què
contestar perquè realment ha intentar fer l’únic que pens que
podia fer el PSOE en una situació com aquesta per tal de no
deixar en falderet insignes diputades i presidentes de consells
insulars. Hi ha hagut postures que s’han vist defensades
públicament i que ara han de fer el trist paper de tornar enrere
i d’intentar callar de qualque forma la postura d’una defensa
conjunta d’una iniciativa que nosaltres creim que és bona per
a Menorca. El Sr. Tirs Pons ha dit que era la catedral del
disbarat; idò bé, no ens ho apliqui a nosaltres sols, ho apliqui
també als seus companys d’escó que han defensat públicament
aquesta proposta, i per açò hi ha els retalls de premsa, amb
unes fotos ben polides del Sr. Antich, que no ha dit ni “mu”,
per cert, sobre aquesta qüestió, i de la Sra. Barceló, on diu: “El
nuevo pabellón, competencia de Barceló y Antich -jo llegiré
literalment perquè quedi constància al Diari de Sessions. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, li dic que vagi acabant (...)

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És un segon. “Según Joana Maria Pretus, que meses atrás
deslizó que el Govern debería implicarse en el nuevo
polideportivo tras la alta inversión que ha acometido el
Ejecutivo balear con el fin de dotar de instalaciones de alto
nivel a la Universiada 99 en Palma de Mallorca, manifestó
ayer que este tema lo deben llevar Antich i Barceló, pues la
Dirección General de Deportes no tiene presupuesto para
ello. Sé que Barceló ha dicho que el proyecto era urgente y
que el Ayuntamiento de Maó está dispuesto a ceder los
terrenos”.

Jo em pens que està tot dit i ben clar. Sra. Presidenta i
diputada del Parlament de les Illes Balears, em sap greu, però ha
quedat en falderet davant els seus mateixos. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sra. Barceló, per què em demana
la paraula? No l’han alAludida personalment, sinó com a càrrec
institucional.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Les alAlusions són ben clares, com a diputada, a més a més,
ha dit.

EL SR. PRESIDENT:

Li puc donar..., sí, però com a càrrec institucional. Li puc
donar una intervenció de tres minuts, però li hauré de donar
una altra intervenció...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, senyor, jo no estic d’acord.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, pot no estar d’acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Vull manifestar que no estic d’acord amb el criteri de la
Mesa...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè pot no estar d’acord, però és la interpretació del
Reglament i la paraula en el plenari encara la don jo. Per tant,
disposa d’una intervenció de tres minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Molt bé, simplement jo voldria assenyalar, i jo crec que les
intervencions que han fet tots els portaveus que han
intervingut, absolutament totes, són intervencions molt
concretes i bàsicament són intervencions que expliquen una
manera de fer, és cert. És cert que a tots ens agradaria, i jo estic
convençuda que sortiran, potser d’aquest pla de necessitats,
instalAlacions a treballar, però l’únic que sí volem deixar molt
clar aquí és que el Partit Popular ha estat incapaç en tants
d’anys de govern, i molt més la gent del PP del Consell de
Menorca, que va embarcar en projectes, des de seu sense tenir
els duros, perquè ho hem de dir tot així, embarcades en seus
sense que els seus propis hagin finançat ni la meitat del que hi
havia per fer, del que s’havia d’apuntalar.

Per tant, el Partit Popular en matèria d’illes de Menorca i
d’Eivissa hauria de desaparèixer i, de fet, electoralment han
desaparegut, perquè vol actuar amb un menyspreu total i
absolut, i açò, senyors, açò s’ha d’anar canviant i açò és el que
sap la gent i açò és el que nota la gent. A nivell de Menorca i
d’Eivissa estan totalment desapareguts (...) vuit anys a
Menorca, i ara pagam evidentment les conseqüències. Veurem
els resultats; són molts d’anys que ens queden per governar i
per tant veurem pavellons fets a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Sr. Gornés, vol utilitzar un
torn?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta..., Sr. President, perdó, Sra. Presidenta del
consell i diputada d’aquest parlament, el Partit Popular
desapareixerà quan els electors ho vulguin així. Per ara som la
força majoritària i més votada de les Illes Balears, cosa que a
vostès encara els falta bastant tasca per arribar a la meitat de
nosaltres.

Segon, el marc en el qual es desenvolupa aquest debat és
diferent. No s’havia produït mai, en els 20 anys d’existència del
consell insular i del Parlament de les Illes Balears. Es produeix
en el moment en què sabem positivament que s’estan negociant
les transferències d’esport, i sabem positivament que les dues
instalAlacions principals són les que estan en joc, i les que un
determinat partit polític vol que quedin a Mallorca, amb tota
lògica i amb el seu dret legítim per defensar-ho. Nosaltres l’únic
que volem és que Menorca no quedi despenjada d’aquest
cavall, i nosaltres el que volem és que ara que hi ha aquest
debat, aquest procés de negociació, amb un projecte de llei en
dansa que va d’illa en illa, amb rectificacions i amb reformes
cada dos per tres, idò que inclogui la defensa dels interessos de
Menorca.

Sra. Presidenta i Sra. Diputada, em sap greu mesclar
aquestes dues qüestions, però a vostè el que li fa mal és que
l’hagin deixada tota sola els seus mateixos, i que el seu

conseller d’Esports hagi fet prevaler les seves tesis sobre el
que vostè defensava públicament, i que avui precisament el
portaveu del PSOE no hagi pogut fer una defensa sobre les
seves tesis. Jo estic segur que el PSOE i el PP coincideixen en
aquesta qüestió i en aquesta necessitat, però que per pactes de
govern ha hagut de fer anques enrere i fer que el Sr. Portella
hagi guanyat, diguem; així que enhorabona, Sra. Portella, i ens
sap molt de greu, Sra. Presidenta del Consell Insular de
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Amb la seva intervenció queda
substanciat aquest debat, i procediríem a la votació.

Senyores i senyors diputats, poden votar en el moment que
considerin oportú.

Resultat de la votació.

(Remor de veus)

Per favor..., per favor, senyores i senyors diputats, estam en
mode de votació. Resultat de la votació: 19 vots a favor, 28 en
contra. En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de
llei 2560, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en infraestructures poliesportives a l’illa de
Menorca.

I com que és el darrer punt de l’ordre del dia, s’aixeca la
sessió i moltes gràcies.
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