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(El Sr. Vicepresident primer inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Buenos días señoras y señores vamos a comenzar el pleno
convocado para el día 20. Como siempre empezamos por el
capítulo de preguntas al Govern.

I.2) RGE núm. 4401/01, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a gots d'aigua
dessalada per la dessaladora de la depuradora de Santa Eulàlia
d'Eivissa.

En primer lugar se formulará la pregunta número 4.400
presentada por el Hble. Sr. Joan Marí i Bonet, del Grupo
Parlamentario que tiene la palabra.

EL SR. MARÍ I BONET: 

Gràcies, Sr. President. Si em permet voldria formular primer
la 4.401.

EL SR. PRESIDENT:

No existe incoveniente en principio. Adelante.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Quan es va presentar a Santa Eulàlia
la dessaladora mòbil d’aigües residuals de l’Edar de Santa
Eulàlia es varen dessalar uns gots d’aigua. Voldria dir-me la Sra.
Consellera de Medi Ambient des d’aquelles dates quants gots
més d’aigua s’han depurat?
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, idò per concretar-li de
manera molt clara dir-li que la producció de la planta de
tractament per osmosis inversa de Santa Eulàlia ha estat fins  a
dia d’avui de 129 milions de gots d’aigua, és a dir, 25.804 metres
cúbics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Diputado.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sra. Consellera. He escoltat la seva petita
requisitòria amb una atenció ratllant la veneració, però no m’ha
convençut i sap per què no m’ha convençut? Perquè quan s’ha
de defensar alguna cosa, amb la qual no s’hi creu, és molt difícil
convèncer. Si m’ha convençut o no m’ha convençut no té
importància, la importància la té aquella bona gent del perímetre
de regadiu de Santa Eulàlia, que té una gran confiança en les
autoritats i pensen que les autoritats sempre els defensaran, no
poden entendre com la Sra. Consellera saben que l’aigua que es
pogués dessalar no la podrien aprofitar, no entenen com la Sra.
Consellera els ha volgut enganar, quan no hi havia cap
necessitat, perquè no hi havia cap necessitat de fer aquesta
present ació d’aquesta dessaladora mòbil, dessaladora que jo
crec que sí deu funcionar, però funcionant al màxim el que pot
dessalar és una quantitat...

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que s’ha embullat una mica,
en primer lloc li vull dir que jo no li he dit cap contradicció, li he
donat una data molt concreta, és una quantitat exacte, 25.804
metres cúbics és el que aquesta planta ha dessalat. En segon
lloc dir-li que precisament Sr. Diputat, si no ho sabia, hi ha
hagut una colAlaboració estreta amb el consell insular, com
també amb els pagesos de la zona, per tal que la instalAlació
d’aquesta planta pogués servir per regar aquella zona, jo crec
que és una iniciativa molt bona que s’ha duit endavant i per
t ant, crec que aquesta iniciativa servirà perquè es pugui regar
amb aigua depurada una zona important de Santa Eulàlia.

Dir-li que precisament, supòs que ho sap, en aquest moment
està aturada perquè esperam que el Ministeri d’Agricultura
canviï la coberta impermeabilitzant de la llacuna d’acumulació
d’aigua depurada que serveix de dipòsit regulador per a reg i
una vegada buida i amb la coberta nova una altra vegada es
reprendrà la producció d’aigua per acumular-la a la bassa. Jo
crec que això és una iniciativa molt important, s’ha fet amb la
colAlaboració de les institucions d’Eivissa i també amb els
pagesos i per tant, no entenc quina és l’embull que vostè ha
creat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.1) Pregunta RGE núm. 4400/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
importància de dessalar aigua per als ciutadans de Santa
Eulàlia d'Eivissa.

Pasamos a la primera pregunta la 4400, presentada por el
diputado Sr. Joan Marí Bonet que tiene la palabra. 

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Creu la
Sra. Consellera de Medi Ambient que és més important dessalar
aigües residuals per a reg del camp de Santa Eulàlia que
dessalar aigua per al consum dels ciutadans de la mateixa zona?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dir-li que és tan important
la primera cosa com la segona i segurament si entengués el cicle
de l’aigua, que en qualsevol moment jo li puc explicar, no
hagués formulat aquesta pregunta perquè entendria que totes
dues són prioritats i serveixen per al mateix fi. Per tant, és un
tema que s’hauria de tractar dins allò que és entendre com
funciona el cicle de l’aigua.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Diputado.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Miri, anteriorment m’ha contestat que
s’havien dessalat no sé quant s de metres cúbics, segurament
tots aquests milers de metres cúbics que s’han dessalat han
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estat per tirar a la mar i per tirar a la mar no crec que s’hagin de
dessalar, perquè la mar ja en té prou d’aigua dessalada. Però li
vull dir que si en lloc d’una dessaladora mòbil hagués posat o
hagués donat una informació que el que s’havia de fer era
posar una dessaladora per dessalar aigües per a tots els
ciutadans d’aquesta zona, llavors vostè hagués mort dos
pardals d’un tir.

Sr. President, jo estic d’acord amb un “quatre illes, un país,
cap frontera” amb això a tope. Quant a la ajuda per a totes les
activitats d’aquesta comunitat a tope i set quilograms més, ara
nosaltres no som un eco de l’illa de Mallorca, ni de ningú,
llavors nosaltres som nosaltres i les nostres circumstàncies i
dins aquestes circumstàncies hi ha les nostres variacions
dialectals i les nostres...

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabado su tiempo Sr. Bonet. Sra. Consellera para
terminar la pregunta. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li vull dir que respect
molt la seva dialectologia, crec que està molt bé. Dir-li respecte
a allò que vostè m’ha demanat un parell de coses, en primer lloc
crec que la informació la té una mica malament, l’aigua que es
dessala de l’aigua depurada se’n va a una bassa, ja li he dit
anteriorment que aquesta bassa és la que després dóna la
possibilitat de poder regar als pagesos. En segon lloc dir-li que
l’ús d’aquesta tecnologia d’osmosis inversa que s’ha fet per
treure sal a l’aigua depurada, que és un problema que té
bàsicament tota l’illa d’Eivissa, suposa una minva important de
l’energia necessària per al procés de dessalar aigua de la mar,
per tant, no es pot comparar aquest tipus de tecnologia amb
allò que és una dessaladora per al consum humà. 

Li puc explicar que mentre que a la planta de Santa Eulàlia
treballa amb una pressió osmòtica de 14 o 15 atmosferes, per
dessalar aigua de la mar són necessàries més o menys 70
atmosferes, això suposa en termes de consum elèctric una
disminució del 70%, si pensam que el reg agrari permetrà
substituir l’aigua bona per aigua depurada i per tant, retenir
l’aigua bona a l’aqüífer està clar que realment el procés que hem
dut endavant a Santa Eulàlia suposa un estalvi respecte la
dessalació d’aigua d’un 70%. Li he dir que és un tema allà on hi
ha una minva respecte el consum elèctric i també dir-li que això
serveix perquè es recuperin els aqüífers d’aquesta zona
utilitzant l’aigua depurada, crec que hem fet una iniciativa molt
positiva i crec que hauria de fer vostè com a diputat del Partit
Popular era saludar-la, no només amb alegria també encoratjant
que això és una bona iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 4395/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per pal Aliar l'efecte  de la plaga de tomicus i el risc
d'incendis.

Pasamos a la tercera pregunta, presentada por el Hble.
Diputado Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentario
Popular que tiene la palabra. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular, senyores  i
senyors diputats ens interessa conèixer quines mesures i
quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient, per tal d’evitar en la mesura del que sigui possible el
greu perill que suposa per als incendis tots aquests pins que
han caigut d’ençà de la tempesta de l’11 de novembre. Aquest
és un perill que la conselleria té un cert temps de maniobra, atès
que el perill serà molt més imminent quan s’aproximi l’estiu,
però tenim un altre perill, que aquest sí que és imminent i no pot
esperar que es faci aquesta retirada dels pins, em refereixo
concretament al Tomicus, actualment s’ha pogut comprovar
que encara està actiu, atès tal vegada a les temperatures altes
que encara tenim a les nostres Illes, però l’altra varietat
l’Hortotomicus, aquest sí que està totalment actiu. 

Per tant, aquests pins que han caigut suposen un greu risc,
perquè com saben en aquests moments són encara llenya verda
i per tant, és el punt ideal perquè aquest escarabat pugui més
endavant treure larves. Vint dies pareix ser, segons els tècnics,
que tenen per reproduir-se, per tant, idò la necessitat de fer
aquesta retirada imminent d’aquests pins que han caigut, però
aquests altres que han tombat i no es moriran ràpidament, per
ventura alguns d’ells ni tan sols es moriran, però realment
actuaran com arbres trampa i seran molt més perillosos. Ens
interessa saber Sra. Consellera si vostè ha donat prioritat a
aquest problema, si hi ha hagut àrees prioritàries, en definitiva
si pensa tallar els pins o pensa retirar-los i també de passada
Sra. Consellera, si ha pensat amb l’erosió que es produirà atès
que aquests pins que han caigut han arrancat tota la seva
matèria. En definitiva que pensa dur endavant Sra. Consellera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, veig que està molt
assabentat del tema del Tomicus, la qual cosa crec que està
molt bé que el Partit Popular es preocupi d’un tema tan
important com aquest i precisament estic convençuda que
donarà total suport a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears per dur endavant les actuacions per
poder combatre aquesta plaga.
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Dit això, dir-li que efectivament tenim tot un pla de feina, a
més li puc fer arribar si vol al seu grup parlamentari. Respecte
les actuacions que s’han de dur davant el temporal que ens ha
afectat aquests dies i que és evident que el tema de la tala dels
arbres i per tant, la seva retirada de manera acurada, sense
malmenar l’ecosistema d’un bosc, és una prioritat degut a dues
raons, una d’elles és evident, per la plaga del Tomicus i l’altre
per evitar els riscs d’incendis de cara a l’estiu de l’any que ve.
Per tant, només dir-li que tenim una sèrie d’actuacions, que en
aquest moment ja es fan, tota la Conselleria de Medi Ambient,
concretament l’Ibanat i la Direcció General de Biodiversitat
treballen en la tallada dels arbres que en aquests moments
poden tenir un major perill, com també ajudant i colAlaborant
amb la resta d’institucions perquè és així com s’ha de fer una
feina d ‘aquesta magnitud.

Per altra banda els guardes forestals i els tècnics treballen
sobre inventarització i localització dels mals a totes les zones,
en principi finques públiques, espais naturals i també zones
boscoses allà on veim que hi ha un major perill i també estam
treballant en la recollida sistemàtica d’aquesta informació per
facilitar informació, és un element fonamental i la colAlaboració
de les institucions, per una banda dels ajuntaments, així com el
consell i també els propietaris de les finques puguin saber
exactament com han de tractar la fusta, perquè és un element
bàsic i també donar informació a les empreses perquè ho facin.

En tercer lloc és evident que actuar d’una manera clara i
contundent per part de la conselleria de cara a la retirada
d’arbres i fent-ho bé, és una feina que feim i no es preocupi, Sr.
Diputat que el tendrem informat en tot moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver le quedan 15 segundos.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dues qüestions Sra. Consellera, hi
haurà ajudes o subvencions per la retirada d’aquests arbres? I
també ens agradaria que ens fes arribar aquest pla de feina al
nostre grup.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera también le quedan 15
segundos. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sí hi haurà ajudes, crec
que el Govern ja ho va demostrar en el seu darrer Consell de
Govern aprovant unes ajudes genèriques que es concretaran
ben aviat i en segon lloc li farem arribar tota la feina que facem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.4) RGE núm.4396/01, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet
i Rotger, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a acte de
protesta de la Consellera de Medi Ambient en contra de la
Cimera de Formentor.

Pasamos a la cuarta pregunta, presentada por el Hble.
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grupo Parlamentario
Popular que tiene la palabra. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta queda formulada
en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Govern la Sra. Consellera de
Medi Ambient tiene la palabra. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, tal com li vaig respondre
a l’anterior sessió parlamentària, dir-li que la meva presència a
la Cimera de Formentor va ser per això, “Sí a la pau, no a la
guerra”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Molt Honorable President de la
comunitat autònoma absent, però quedarà al Diari de Sessions
tendrà oportunitat de llegir-ho. Em sembla totalment
impresentable i vergonyós que s’utilitzi aquesta cambra per fer
filibusterisme polític, quan li demanen responsabilitats com a
màxim responsable del Govern, sobre el comportament o la
conducta d’un conseller en concret i no es digni, no ja a
respondre el mateix President, al qual va dirigida la pregunta, ni
al seu Vicepresident, ni el seu Conseller de Presidència, que en
qualsevol moment poden substituir-lo en qualsevol moment per
donar resposta, com altres vegades ha passat.

És una deixadesa total i absoluta de la responsabilitat que
té com a President del Govern, és una vulneració total i
absoluta, concretament de l’article 10.1a de la llei que va
aprovar aquest Govern el març d’enguany, és una vulneració
total i absoluta que té l’Executiu de fer una representació
colAlegiada de la nostra comunitat en els òrgans allà on participi
i per tant, el que no es pot permet re a cap membre del Govern,
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que té tota la llibertat en la seva vida privada de fer el que
cregui convenient, però sent membre del Govern voler ser
professor i repicar a la vegada. Pensi vostè que aquesta
pregunta no es fa a un diputat, el Sr. Cecili Buele també hi va
particip ar i com a diputat tenia tot el dret a participar-hi, la
Consellera com a tal representa un Govern, ens representa a
tots nosaltres i a la Cimera hi havia el President i un acte de
protesta, o un acte per demanar la pau, que la demanam tots,
aquí no n’hi ha uns que siguin més pacifistes que els altres, no
es pot utilitzar com un acte en contra d’una cimera, en el qual el
màxim responsable de la nostra comunitat, no només hi
participa, sinó que hi participa i hi dóna suport.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno tiene la palabra la
Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com sempre no entén res,
si vostè està per la pau, per ventura també hi faltava vostè, o hi
faltaven els del Partit Popular. Dir-li que, vostè sap
perfectament que jo som diputada i també membre del Govern,
sap perfectament que el partit que represent, sempre hem
tengut com un objectiu clar demanar la pau, jo com a
representant d’aquest Govern he demanat la pau en distints
moments i a distints fòrums i crec que el fet de demanar en
aquell lloc que els màxims responsables de tota una zona
mediterrània que està en conflicte, el fet de demanar la pau en
aquell moment també crec que és una acte legítim, ètic i
políticament totalment correcte. 

Precisament el que no entenc és que una qüestió com
aquesta sigui tan important per al Partit Popular, que
precisament un tema com aquest es posi com un tema de
Govern i crec que el que ha de tenir en compte el Sr. Diputat és
que demanar la pau i demanar-la en aquell lloc és un acte
absolutament legítim, de la qual cosa estic contenta i la
demanaré a qualsevol lloc al llarg de la meva vida, som pacifista
Sr. Diputat i crec que és una manera èticament molt correcte de
demanar la pau. Jo no protestava contra aquella cimera,
demanava que els màxims representants d’aquella zona del
Mediterrani que està en conflicte, apostessin per a la pau del
món, crec que si això ho fes molta més gent no hi hauria tants
de conflictes bèlAlics i no estaríem en la situació que estam avui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.5) RGE núm. 4397/01, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet
i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
internes per tal que els fets succeïts a Formentor no es tornin
a produir.

Pasamos a la pregunta número cinco, presentada por el
Hble. Diputado Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grupo
Parlamentario Popular que tiene la palabra. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Em creguin tenia intenció de retirar
aquesta pregunta, però m’ha donat la consellera l’oportunitat
de no fer-ho, perquè en aquest Parlament tornam assistir a un
debat totalment kafkià de bons i dolents, de pacifist es i
militaristes, no senyora, no s’equivoqui, aquella cimera què
feia, planificaven la guerra o estaven en un debat per a la pau?
A què participava el President de la comunitat autònoma? A
una cimera allà on es posava sobre la taula la pau del món i
quins eren els mecanismes i els camins que s’havien de prendre
perquè cada vegada hi hagués menys conflictes bèl Alics,
sobretot en aquest moment a països del món àrab, per no fer
distincions que hi hagi dues cultures diferents.

Jo l’únic que li dic i vostè no ho entén Sra. Consellera, és
que vostè com a representant del Govern, no pot anar a un acte
que pot dur interpretacions contràries, en el qual hi participa el
membre més important del Govern i que és el seu President.
Vostè no pot ser quan seu aquí conselleria i quan surt d’aquí
verda per anar a manifestacions o encadenar-se, quan és
consellera és consellera amb totes les conseqüències i si vostè
fos diputada o hi hagués participat un diputat del seu grup o el
diputat enhorabona, com l’enhorabona al Sr. Cecili Buele,
perquè ell no representava el Govern, hi va anar com a grup
polític, però és que vostè li agradi o no, representa el Govern,
açò és com aquell capellà que diu, escolti miri, jo som capellà
dins l’església, fora d’ella ja no ho som, no escolti vostè té una
responsabilitat, vostè té una vocació i té en aquest cas concret
la representació d’un Govern i la representació indiscutible
d’aquest Executiu, però la màxima autoritat ja hi participava en
aquesta cimera, és aquesta doble personalitat que vostès volen
mantenir sempre i aquest doble jo per confondre els ciutadans.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que el que vostè
vol mantenir sempre és la continua contradicció que hi ha dins
els Verds, en algun moment vostè diu, s’encadenava i ara no,
vull dir. Escolti, jo represent a un partit polític, que n’estic
orgullosa i també forma part d’aquest Govern, amb un pacte
que vostès no hi estan gens contents, està a la vista, a més
estan molt preocupats pel tema dels Verds, a més es veu que
cada vegada feim més nosa, és un tema prioritari per a vostès
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i per tant, li torn a repetir, com a membre d’aquest Govern, com
a diputada dels Verds i com a membre dels Verds seguiré anant
a tots aquells llocs que signifiquin demanar la pau per al món,
ho seguiré fent perquè crec que és una manera ètica i política de
defensar els principis que defensa el meu partit, almanco el
partit de les Illes Balears i que seguiré fent-ho i això no va en
absolut amb allò que vostè vol dir d’entrar dins determinades
contradiccions. 

Va ser senzillament un acte a fora d’aquesta cimera,
demanant que es tractés el tema de la pau com s’hauria de
tractar a molts fòrums internacionals, si cada vegada hi hagués
més organitzacions, més polítics que s’impliquessin en el tema
de la pau, li vull tornar a dir, sense entrar en bons i dolents el
món seria diferent. Jo crec en un món diferent, vostè no, això és
la diferència Sr. Diputat, vostè vol continuar en un món allà on
l’escalada bèlAlica continuï.

Gràcies.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Huguet, le quedan unos 30
segundos. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Té un altre torn, vostè ha acabat com
si ja no el tingués. Miri lliçons per a la lluita de la llibertat a mi
no me’n donarà, lliçons d’ecologisme i preservació de la
naturalesa a mi no me’n donarà i vostè ja ha fet la presumpció
una altra vegada més, que el militarisme està en aquesta banda
i que vostè és l’única que representa la pau, açò és un error
gravíssim, què han fet els seus companys de Govern? Què ha
fet el seu partit, el qual vostè dóna suport? Miri Sra. Consellera,
vostè a nosaltres no ens fa cap nosa, el contrari crec que són
necessaris que hi siguin, vostè fa nosa al Govern, és al Govern
que fa nosa, als seus companys...

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet el seu temps està esgotat.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Per què demana la paraula? 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Per una alAlusió que ha fet el Sr. Diputat del Partit Popular,
per dir dues paraules.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, hi ha algun precepte reglamentari que l’empari per
dir aquestes dues paraules? No.

I.6) RGE núm. 4398/01, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió
de la Consellera de Medi Ambient.

 Passam a la següent pregunta, la sisena 4398 relativa a
dimissió de la Consellera de Medi Ambient, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el
passat debat de política general vàrem assistir a una intervenció
espectacularment crítica i dura per part del Sr. Buades, allà on
es deia en contra del Govern, que passats gairebé dos terços de
legislatura als Verds no ens surten els comptes, on és el canvi
territorial President? Les campanyes de publicitat institucional
estan molt ben dissenyades, feim  moratòries espectaculars
continuadament, però si la vista no ens falla als ecologistes el
paisatge de les Illes segueix sent el paradís de les grues. La
legislatura s’acaba la construcció segueix batent rècords a totes
les Illes, el nombre de turistes s’incrementa, el paisatge illenc es
deteriora, tots els semàfors ambientals, des de l’aigua fins a
l’energia estan en vermell, no volem aclaparar Sr. President, deia
el Sr. Buades, però totes les tendències de fons són les de
sempre, consumisme a l’alça, recursos naturals a la baixa,
pèrdua de qualitat de vida.

Vostè Sra. Consellera forma part d’aquest Govern,
efectivament que presideix el Sr. Antic, a qui anaven dirigides
aquestes paraules i forma part també del grup polític que
denunciava aquesta situació. Arrel d’aquesta situació i
aquestes paraules pensa vostè Sra. Consellera presentar la seva
dimissió?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc agraesc la
seva pregunta, segona cosa veig que el Partit Popular està
preocupat pel medi ambient, cosa de la que també estic molt
contenta perquè veig que cada vegada n’aprenen més, a part
que evidentment la seva història respecte el medi ambient deixa
una mica que desitjar, però esper que en el futur no. Tercer lloc,
gràcies per reproduir les paraules del diputat dels Verds Joan
Buades, perquè una vegada més s’han sentit en aquesta
cambra. 
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Dir-li que aquesta consellera és la representant dels Verds
en el Govern de les Illes Balears i crec que això és un orgull i a
més feim feina per al medi ambient i a més es nota Sr. Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És evident que no pensa dimitir Sra.
Consellera i no em sorprèn la seva resposta i no em sorprèn
perquè vostè en realitat i ha quedat ben demostrat durant
aquests dos anys i mig, Sra. Consellera no li preocupa ni el
medi ambient, ni els recursos naturals, ni tan sols el pacifisme
del que parlava ara fa un moment amb el Sr. Huguet, a vostè
Sra. Consellera des del primer dia només li ha preocupat una
cosa, sí la famosa cadira, la que està assenyalant, perquè això
és així Sra. Consellera, al final es demostra que com tots els
colors el verd també presenta diversos  matisos i diverses
tonalitats i veim com hi ha verds intensos i vius, que no
renuncien les seves idees com el Sr. Buades i veim com hi ha
colors verds un poc més clars, més esmorteïts, una mica més
acomodats, si m’ho permet Sra. Consellera com vostè mateixa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat es veu que en sap molt de
cromatisme, jo també li podria parlar de cromatisme del PP, que
en té molts per cert i de molt de tipus i molts més forts que els
Verds. El fet que hi hagi diferents postures dins els Verds jo
crec que això és una cosa molt bona dins la democràcia, dins el
meu partit crec que és una cosa no només bona, és boníssima.

Dir-li també que el diputat dels Verds Sr. Joan Buades va fer
els discurs dels Verds de les Illes Balears, en el qual aquesta
diputada i consellera comparteix totalment amb l’anàlisi que
s’ha fet i a més dir-li que estam en el Govern, els Verds, perquè
creim que podem incidir des del Govern per millorar el medi
ambient i a més Sr. Flaquer el que em fa molta gràcia és que
vostès sempre tenen el mateix discurs i no en saben de fer altre,
la cadira de vellut, si es verda, si el cotxe oficial, etcètera.
Canviïn de discurs senyors del PP, perquè jo crec que el que ha
fet aquest Govern i el que s’ha fet des d’aquesta Conselleria de
Medi Ambient no té res a veure amb els 16 anys que vostès
varen governar, les coses que s’han fet en temes d’ordenació
dels recursos, temes de residus, tema d’espais naturals, moltes
altres qüestions Sr. Flaquer, vostès han estat totalment
incapaços de fer-ho durant 16 anys. Els Verds continuarem en
aquest Govern fent aquesta feina, quan no la puguem fer
després ens plantejarem que feim, però ara continuam treballant

per a aquest pacte, per a aquest medi ambient, que a vostès
durant 16 anys no els ha important gens i precisament el que
ens deixat és una mala ferida i una mala herència. 

Per tant, esper que el pas dels Verds per aquest Govern
quedi que la societat realment es doni compte que ha estat un
pas bo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.7) RGE núm. 4399/01, de l'Hble. Diputat Sr. Gu i l l em
Camps i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a crisi
de l'empresa Perlas Majorica.

Passam a la setena pregunta 4399, relativa a crisis de
l’empresa Perles Majorica, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sembla ser que avui Perles Majorica
donarà a conèixer a sindicats i comitè d’empresa el seu pla de
viabilitat per intentar sortir d’una greu crisi econòmica, es parla
de més de 2.500 milions de pessetes en estocs i una greu crisi
financera, es parla de més de 5.000 milions de pessetes en
deutes bancaris, i tot açò com a conseqüència d’una política
erràtica que des que Alpha va comprar perles Majorica ha duit
des del 98.

Per altra banda sabem que dia 30 d’octubre passat no es va
produir l’ampliació de capital, de 2.500 milions de pessetes, i per
tots aquests motius s’ha creat una alarma a tota la comarca de
Manacor, i es tem una suspensió de pagaments, perquè si no
hi ha una ampliació de capital, si no hi ha diners àmpliament
dotats, no hi ha possible cap pla de finançació, i per açò es diu
que hi haurà una reducció d’un 25-30% de personal, d’una
venda d’immobles, i que a més també he sentit i he llegit que el
Govern estaria disposat a donar un aval sobre 2.500 milions de
estocs pignorats, amb un préstec bancari.

Per tots aquests motius, i com que açò és una qüestió que
crec que afecta molt directament l’estabilitat de feina i de llocs
de feina, pensam que aquí, al Parlament de les Illes Balears, el
Govern hauria de dir quina opinió el Govern de les Illes Balears
mereix sobre la crisi que pateix l’empresa Perles Majorica.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula. 
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, evidentment veim aquesta
crisi de l’empresa Majorica amb moltíssima de preocupació, en
primer lloc perquè perillen un nombre important de llocs de
feina, de Manacor i de tota la comarca, perquè s’amenaça el
futur de l’empresa més emblemàtica de Mallorca, i la que ha
escampat més el nom de la nostra illa per tot el món, i per les
repercussions que podria tenir sobre el conjunt del sector de la
perla i de la bijuteria.

Què hem fet fins ara? Fins ara hem rebut els representants
de l’empresa, tant la propietat com el representant dels
treballadors que ens han solAlicitat una entrevista, i hem tengut
uns intercanvis d’opinions, i estam recollint la màxima
informació possible, tant de l’operació de compravenda com
dels balanços dels darrers anys. Per tant, estam intentant
recopilar la màxima informació sobre la situació econòmica de
l’empresa, a la vegada que també discretament hem fet
consultes entre persones que són prou coneixedores d’aquesta
empresa.

Pens que no podem fer res més fins a conèixer el pla de
viabilitat, que efectivament pareix que avui es presentarà. Ara,
vull desmentir que fins ara s’hagi pres cap compromís econòmic
de cap casta, ni d’avals, ni de préstec, ni de subvencions a fons
perdut. De moment no hi ha el mínim compromís fins a conèixer
el pla de viabilitat de l’empresa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Camps, té
la paraula.

EL SR, CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agraesc al conseller d’Economia la
seva explicació sobre aquesta empresa emblemàtica, Perles
Majorica, i que, com que a tothom preocupa moltíssim aquesta
situació d’incertesa de futur, nosaltres també demanarem, i ens
agradaria més informació oportuna quan es tengui, amb
compareixences pertinents, per fer un seguiment estricte
d’aquesta important empresa, que afecta molt directament la
comarca, i de manera molt més ampla totes les Illes Balears.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Vicepresident del Govern? No
vol intervenir.

I.8) Pregunta RGE núm. 4391/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions a Son Dureta.

Passam a la vuitena pregunta, 4391, relativa a inversions a
Son Dureta, 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. Des del Grup Parlamentari Socialista
ens volíem interessar un cop més per veure a què creu la
consellera de Sanitat i Consum, i en general el Govern de les
Illes Balears, a què es deu aquest retard en les obres en les
inversions que s’han de fer a l’hospital de Son Dureta. No falta
recordar la mancança d’inversions que hi ha en sanitat, i les
promeses seguides sobre el Pla director de Son Dureta, en
teoria els 18.000 milions de pessetes que s’han d’invertir a Son
Dureta, i que l’Estat de cada vegada va retardant any darrere
any. A més, hem pogut veure aquestes setmanes als
pressuposts generals de l’Estat del 2002 com es retarda el
plurianual pactat per l’hospital de Son Dureta. Per tant, ens
agradaria saber si vostè té informació de com està el Pla director
de Son Dureta, què en pensa el Govern de les Illes Balears, i de
veure si en el mes de gener tenim les transferències de sanitat,
i estic segura que aquest govern s’hi posarà de bon de veres
perquè la sanitat a les Illes Balears sigui molt millor i molt més
propera als ciutadans. 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. Sra. Diputada, miri, efectivament l’any
1996 es va convocar un concurs per part de l’Insalud per
l’execució del Pla director, fase 2, de l’hospital de Son Dureta.
Aquestes obres no s’han duit a terme, com tothom sap, malgrat
estan els projectes redactats i les obres adjudicades, la qual
cosa ha suposat el pagament d’indemnitzacions i començar ben
de nou. Actualment tenim en fase de concurs arquitectònic un
altre pla, per solucionar totes les deficiències que pateix
l’hospital. Després de l’anàlisi acurada d’aquest pla, es desprèn
el següent: la possibilitat que l’oferta que guanyi sigui ilAlegal,
per quant es permet -escolti bé- que el volum construït sigui de
120.000 metres quadrats, o sigui, superior al que permet el Pla
General de Palma vigent, que és en aquest moment de 80.000
metres quadrats, la qual cosa obligarà a renegociar la
qualificació del solar amb l’Ajuntament i el Consell Insular de
Mallorca, cosa que produirà una vegada més una altra demora,
que pot ser fins i tot d’un any.

Per una altra banda observam en la documentació que no
presenta cap argument arquitectònic que justifiqui la demolició
dels diferents pavellons del complex, cosa que produirà pols,
renous, molèsties a tots els malalts i a tots els professionals.

I en tercer lloc, també crida l’atenció que el pressupost de
les obres pot oscilAlar entre 14.000 milions com a màxim i 7.000
milions com a mínim, però els honoraris dels arquitectes estan
fixats en 756.480.972 pessetes, independentment del volum que
s’edifiqui. És igual que s’edifiqui molt o poc, cobren el mateix.
Miri, això crida l’atenció. Gràcies, Sra. Francina. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. La Sra. Armengol
no vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 4392/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a salut mental.

Per tant, passam a la pregunta número 9, 4392, relativa a
salut mental, 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. Miri, tornam a insistir en un tema
sanitari, perquè el Sr. Rodrigo de Santos ens dóna molt de joc
als diputats que estam interessats, i als partits polítics que
estam interessats per la sanitat en aquestes illes. L’altre dia
podíem veure unes declaracions també poc afortunades del Sr.
de Santos, criticant la reforma en salut mental que vol tirar
endavant el Govern de les Illes Balears, i que té tot el suport jo
pens que de totes les associacions en salut mental i de la
societat, perquè mai no s’havia pensat tan intensament en la
salut mental com s’està pensant des del Govern de les Illes
Balears. El Sr. de Santos, que a vegades pareix més el delegat
del Partit Popular a les Illes Balears que el director de Salut a les
Illes Balears, deia, criticava el fet que la consellera de Sanitat
volgués imprimir caràcter a la reforma de salut mental. Nosaltres
entenem que quan a un li toca governar ha de prendre les
decisions, i per bé o per mal, després és el responsable davant
la societat d’aquelles decisions que s’hagin pres polítiques. Per
tant, la pregunta li formul tal i com l’hem escrita: Quins
mecanismes tècnics, professionals, de gestió i també polítics
utilitza la Sra. Consellera per tal de fer el canvi en la salut mental
de les Illes Balears cap al model comunitari?, un model que
nosaltres creim que és totalment necessari en aquesta
comunitat autònoma. 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, també, com a l’altra
pregunta, crida l’atenció que ara hi hagi tantes mobilitzacions
per part del Partit Popular quant a salut mental, quan varen
estar governant 16 anys no els va preocupar gens.

Bé, a la seva pregunta, quant al pla comunitari li he de dir
que representa la integració a la comunitat de totes les
persones amb trastorns en salut mental, abandonant
evidentment l’anterior model de reclusió. Per desenvolupar-ho,
la Conselleria impulsa la creació, que ja estan fets, del comitè
tècnic institucional, i també del fòrum de salut mental. O sigui,
es conjuga associacions, institucions i també professionals.

En segon punt, la creació de totes les infraestructures que
permeten la reforma, o sigui pisos, cases, centres de
rehabilitació i d’altres.

En tercer punt, reformes de les estructures de l’àrea de salut
mental: la cuina, les urgències, la unitat d’hospitalització breu,
la unitat de mitja estada, i el psicogeriàtric.

En quart punt, tota la dotació dels recursos humans
necessaris; i en cinquè punt l’impuls de programes de
reinserció sociolaboral, com s’ha vist en el pressupost de l’any
2002. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. La Sra. Armengol
no vol intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 4402/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a urgències ateses pels metges psiquiatres
a la sala d'urgències de l'Hospital Psiquiàtric.

Per tant, passam a la pregunta número 10, 4402, relativa a
urgències ateses pels metges psiquiatres a la sala d’urgències
de l’hospital Psiquiàtric, que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Sanitat. Parlant de salut mental, qualcú havia anat
fins ara a la sala d’urgències del Psiquiàtric?, una sala que
durant molts d’anys per tot mobiliari una cadira. Avui hi ha una
autèntica sala d’urgències amb atenció psiquiàtrica. Això són
paraules del Sr. President Antich dia 6 de novembre en el debat
d’orientació política del Govern, on afirmà no que la sala
d’urgències de l’hospital Psiquiàtric estava en funcionament.
La sala d’urgències ja estava en funcionament. Afirma que està
atesa per metges psiquiatres. Nosaltres pensam que no és així,
però esperam que ens equivoquem i que sigui així. Per tant
nosaltres li demanam avui quantes urgències ateses per metges
psiquiatres han estat realitzades a l’hospital Psiquiàtric. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, les sales d’urgències
noves, les noves, perquè l’altre no se li pot donar com a nom
sala d’urgències, s’obriren el dia 5 de novembre, i en aquell dia
es varen atendre 7 malalts. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Una vegada més ens ha mentit vostè,
Sra. Consellera. Ni una, ni una atesa per metges psiquiatres, ni
una, perquè no està en funcionament. Ho va anunciar el Sr.
Antich, i vostès a corre cuita varen frissar per obrir-la, perquè
no estava inaugurada. Avui en dia no ho sé, avui mateix em
pens que encara no estan ni els metges psiquiatres, i vostè
mateixa ha declarat a davant la premsa que els metges
psiquiatres no s’han posat d’acord pels torns. Per tant, avui
ens està mentint una altra vegada. I li diré més, ja que la
setmana passada no em va contestar: aquesta és la vertadera
raó per la qual la cúpula del Psiquiàtric va dimitir. És aquesta, i
no altra. Vostè a la compareixença de pressupost em diu “m’ha
faltat temps per acceptar les seves dimissions, perquè no
comparteixen el meu pla de reforma de salut mental”. No és ver,
Sra. Salom.  Sí que el comparteixen, i el defensen molt millor que
vostè. El que passa és que posaven en evidència la seva falta
de consens amb el professional i amb les institucions que hi
estan implicades.

Ja li vaig suggerir la setmana passada, Sra. Salom, que
dimitís abans que ens quedàssim sense professionals a
l’hospital Psiquiàtric i a la mateixa Conselleria. No li tornaré a
repetir, perquè ja veig que no em fa cas. Esper que els ciutadans
li passin comptes. Per ara, de totes maneres, no sé si n’ha
adonat, ho fa el seu mateix govern, que ja li ha posat dues
persones a la seva conselleria per donar-li suport. Supòs que
ells mateixos no es fien de vostè. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat, t é
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Castillo, el primer que ha de
veure és quantes vegades s’ha demanat la dimissió del Sr.
Piqué, la dimissió de la Sra. Castillo, la dimissió de la Sra.
Villalobos, i ja veu que fortes està. O sigui, que vostè segueixi
en aquesta línia, perquè efectivament això reforça moltíssim.

Quant al tema de les urgències, miri, jo no mentesc mai, mai.
I s’equivoca, Sra. Castillo, vostè és molt joveneta i no
l’assessores prou bé, perquè aquest tipus de política que vostè
fa és equivocada. Miri, els malalts mentals i els seus familiars
esperen consens i esperen fets; i no esperen que vostè faci
demagògia barata sobre aquest tema tan important. Vostès, Sra.
Castillo, no varen fer res en 16 anys. Vostès, com jo vaig dir, ho
he dit sempre, varen tenir unes pseudourgències, per no dir-li
un cuchitril, de 7 metres i una cadira. Nosaltres hem habilitat
uns espais arquitectònics dignes per poder fer urgències. I tot
és tan senzill, Sra. Aina Castillo, com que efectivament el

nombre de psiquiatres no basta per començar a fer les guàrdies;
i el que va passar és que nosaltres no feim com vostès,
nosaltres hem actuat com toca. S’ha anat al borsí, s’ha
consensuat amb els sindicats, i en aquest moment li puc dir que
ja tenim els psiquiatres per poder fer feina al centre de
rehabilitació de Manacor, a la unitat de salut mental de Palma i
d’Inca, i també efectivament incorporar-se als altres psiquiatres
per fer les guàrdies rotatòries, perquè de tota la plantilla, que
són 12, n’hi ha la meitat que per edat i per altres motius
completament justificats, no poden fer guàrdies. Tota la resta,
Sra. Castillo, són retxes dins l’aigua. El que passa és que és
molt fort, estar 16 anys en el poder, i no haver absolutament res.
Jo ho comprenc, que vostès es voletegin, però la qüestió és
que aquest govern en dos anys ha posat en marxa una reforma
de la salut mental que vostès mai no havien imaginat, i que
seguim endavant amb ella... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. El seu temps està
esgotat.

I.11) Pregunta RGE núm.4393/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a centres de salut acabats.

Passam a la pregunta número 11, 4393, relativa a centres de
salut acabats, que formula l’Hble. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Es veu que avui el tema sanitari té
una importància rellevant en aquest ple. I realment en té, quan
veim que el tema de les transferències planeja damunt ell un
greu perill d’insuficiència de finançament, i s’ha de recórrer, a
corre cuita, a la creació d’un impost sobre carburants, perquè
al ministre d’Hisenda li quadrin els números. Això realment és
el que és preocupant per a tots els ciutadans i ciutadanes
d’aquest país.

Però en qualsevol cas, nosaltres creim que hi ha una política
clara i decidida d’aquest govern per estendre l’atenció sanitària,
i sobretot per acostar-la als malalts. Nosaltres sabem que s’han
firmat amb els ajuntaments 26 convenis per arribar a aquesta
xarxa d’atenció primària, però ens agradaria saber quants
d’aquests convenis ja han produït l’obertura d’un centre de
salut. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. 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. Sr.
Crespí, en primer lloc m’agradaria aclarir que la Conselleria és la
que planifica, finança amb un pla a quatre anys, i impulsa totes
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aquestes infraestructures. Per una altra banda, són els
ajuntaments que liciten, que adjudiquen i que fan la direcció de
les obres, que això és molt important.

Miri, durant la legislatura 95-99 la Conselleria de Sanitat va
invertir 418 milions, mentre que nosaltres en dos anys n’hem
invertit 800, la qual cosa ja dóna una xifra de la qualitat i la
quantitat que nosaltres hem fet en primària en aquesta
comunitat autònoma.

Contestant directament la seva pregunta, li he de dir que
estan inaugurats Sa Coma, Sant Llorenç, Lloseta, Santa
Eugènia, Llubí i Capdepera. A Randa està acabat el centre, falta
data amb l’Ajuntament per poder inaugurar. A la Platja de Muro
al primer trimestre del 2002 estarà acabat. Costitx al juny del
2002; Petra al primer trimestre del 2002; Porreres l’abril, o sia
després de Pasqua; Sant Joan el 23 de gener, si no fallen les
p revisions que té l’Ajuntament; Deià el desembre d’ara, del
2001; i abans d’acabar la legislatura Consell, Sencelles, Sineu,
Santa Maria, Puigpunyent, Sóller, Marratxí, Algaida,
Banyalbufar, Vilafranca, Palmanyola, la Mola de Formentera, es
Mercadal, Ferreries, Son Cervera, Biniamar, Selva, Can Picafort,
a Santa Margalida, si també no fallen en aquest cas les
previsions de l’Ajuntament s’inaugurarà a final de legislatura.
Tot això són 26 convenis, en front a 25 de la legislatura anterior,
en 4 anys, i nosaltres en dos. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Crespí? No vol
intervenir.

I.12) RGE núm. 4394/01, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu
Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital d'Inca.

Per tant, passam a la pregunta número 12, 4394, relativa a
hospital d’Inca, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Aquests darrers temps ens hem vist
sorpresos per una polèmica a la premsa en relació a la
construcció de l’hospital d’Inca. A nosaltres ens agradaria com
a grup parlamentari saber quina és la situació real d’aquests
tràmits, atès que en els pressuposts generals que començarem
a debatre hi figuren partides pressupostàries al respecte, ens
agradaria saber com estan els tràmits per la construcció
d’aquest hospital. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, en primer lloc, Sr. Crespí, li he de
dir que no tenc constància oficial absolutament de res d’aquest
hospital per part de l’Insalud. Miri, a la compareixença, per
posar-li un exemple, la Sra. Castillo em digué que l’Insalud ja
duia 80 milions gastats. Això per a mi és la primera notícia -jo li
vaig dir així a ella- i el que hauríem d’aclarir, Sr. Crespí, és si
aquests 80 milions són tan virtuals com els 12.000 del Pla
director de Son Dureta, com els 6.000 milions de Verge de
Monte Toro de Maó, o també una cosa senzilleta, per exemple
el centre de salut de l’Escola Graduada, que també cada any
s’han pressupostat però mai no s’han arribat a gastar.

Desconeixem, per altra banda, totalment, i em consta que
també ho desconeix l’Ajuntament d’Inca, que la Tresoreria de
la Seguretat Social no ha contestat si accepta o no accepta com
a bé patrimonial, en lloc de bé de domini públic, com subscriu
l’acta de la secretària de l’Ajuntament d’Inca.

En segon terme vull aclarir aquí, quant al plànols que ens
varen adreçar el dia 4 d’agost, o sigui, no fa tants de mesos,
que han estudiat amb cura la valoració els nostres tècnics. Miri,
li he de dir que l’àrea d’urgències i cures especials és de 1.288
metres quadrats, quan pensam que hauria de disposar com a
mínim de 1.800 metres quadrats. El disseny longitudinal és
obsolet; les plantes d’urgències modernes són circulars i amb
un control central. Només es preveu un 27% d’habitacions
individuals, la qual cosa és molt poc atenent els paràmetres de
qualitat hospitalària que cal impulsar. Les consultes externes
previstes són només 20, quan almenys en fan falta 30. Els
controls d’infermeria estan en un extrem de cada planta, aspecte
també totalment desfasat en el temps; avui en dia aquests
serveis es fan al mig, ja que així es pot controlar molt millor tota
la planta.

Totes aquestes qüestions demostren l’escàs coneixement
de la infraestructura hospitalària per part dels senyors que han
dissenyat aquest hospital a Madrid. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Crespí, té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo tenia entès que aquest hospital
d’Inca es feia en colAlaboració amb el Govern d’aquesta
comunitat, i quan dic en colAlaboració vull dir amb aportació
financera per part d’aquest govern, i jo el que em deman és si
és normal i és lògic que en aquesta societat que hem muntat per
construir aquest hospital, un dels socis no tengui cap tipus
d’informació d’allò que fa l’altre.

Jo, Sra. Consellera, el que li suggeriria és que exigís
l’Insalud a complir allò que s’ha de complir entre dues
institucions que participen en un projecte, és a dir, que
tenguem clarament i fefaentment una informació sobre les
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passes que s’estan donant perquè aquest hospital qualque dia
no molt llunyà pugui veure la llum. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, li puc assegurar que a les
meves anades a Madrid, que han estat moltes aquest darrer
any, sempre he exigit informació sobre aquest hospital. Li puc
assegurar que és com un tabú perquè no en volen parlar, no sé
si és perquè ara han canviat d’opinió des de Madrid i pensen
que aquest hospital no hi ha cap possibilitat... Vostè sap que
l’any passat en els pressuposts de l’Estat varen pressupostar
75 milions, i enguany, que no en pensen gastar ni un, n’han
pressupostat 755 perquè... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. El seu temps s’ha
esgotat.

II. InterpelAlació RGE núm. 2769/01, presentada pe l  Grup
Parlamentari  Popular, relativa a gestions, accions i omissions
respecte de l'Hospital Militar de Palma.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació 2769 presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestions, accions i omissions respecte a l’Hospital
Militar de Palma. En nom del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Aina Castillo Ferrer.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

És necessari per a aquesta interpelAlació fer una mica
d’antecedents perquè tots els diputats aquí presents recordin
o coneguin quina és la situació de l’Hospital Militar. El 15 de
febrer de l’any passat aquest parlament va aprovar una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular
i amb el suport dels altres grups parlamentaris, en què s’instava
el Govern balear a iniciar les converses amb el Ministeri de
Defensa per tal d’adquirir l’Hospital Militar de Palma i, una
vegada adquirit, es fessin les gestions necessàries per tal de
reconvertir-lo en centre sociosanitari amb l’assumpció de la
seva plantilla garantint així els llocs de feina, i vetllar per la seva
protecció atès el seu interès històric i cultural.

Després es varen tenir diversos i difícils contactes en què
es discutia si efectivament la comunitat autònoma el comprava
per destinar-lo a ús sociosanitari o si, com volien els militars,
aquests se’l quedaven per destinar-lo a residència d’estiu o per
a fer exploracions.

En aquest sentit, el Partit Popular, encapçalat pel Sr. Jaume
Matas i per la Sra. Estaràs, va fer força atesa la mancança de
places sociosanitàries que hi havia a la nostra comunitat, i

aquesta força que vàrem fer des del Partit Popular va donar els
seus fruits i així ho va confirmar el subsecretari de Defensa, el
Sr. Torre de Silva, a una compareixença davant la Comissió de
Defensa del Congrés dels Diputats sobre la racionalització de
la xarxa sanitària militar. En aquesta compareixença el
subsecretari de Defensa explicà que, atès que en l’actualitat la
majoria de beneficiaris de l’Institut Social de les Forces
Armades rebien assistència fora de la sanitat militar, era
intenció del ministeri reduir la xarxa hospitalària i transferir a la
societat, sempre per a ús hospitalari, els hospitals que no
quedassin afectats. 

Entre aquests hospitals es troba l’Hospital Militar de Palma
de Mallorca. Per tant, la intenció del ministeri és transferir-lo a
la comunitat autònoma, perquè té un doble avantatge: s’ofereix
als ciutadans, a la societat, un immoble per a ús sanitari, i
juntament amb aquest immoble es transfereix el personal
sanitari que actualment hi fa feina, unes 60 places de personal
sanitari amb la corresponent massa salarial, i així es garanteixen
els seus llocs de feina.

Però, és clar, no basta amb la intenció del ministeri. Perquè
això passi és necessari que el Govern balear demostri un
vertader interès en adquirir aquest hospital i també que iniciï les
negociacions per arribar a un acord sobre la compensació
econòmica, compensació econòmica que sempre segons el
subsecretari de Defensa és necessària per reinvertir en els
hospitals que queden afectats. Si no ho fa el Govern balear, si
no fa via, el que pot passar és que aquest hospital militar passi
a mans d’una entit at privada que, ni garantiria aquests llocs de
feina, i a més usurparia la possibilitat de destinar-lo a centre
sociosanitari per a ús públic, de caràcter públic, perdó.

Per tant, per això, per aquests antecedents, formulam avui
aquesta interpelAlació a la consellera de Sanitat relativa a
gestions, accions i omissions respecte a l’Hospital Militar de
Palma de Mallorca, perquè ja fa gairebé dos anys que es va
aprovar la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i crec que ja és hora de donar compte.

Sabem que les negociacions no són ràpides, a vegades es
retarden, però també sabem que de quatre comunitats
autònomes que estan en la mateixa situació, que són Castella-
Lleó, Andalusia, Canàries i nosaltres mateixos, la nostra està a
la cua de les negociacions. Sabem que els militars el volen
també per a ells, per fer-ne ús com a residència d’estiu o
exploracions, però també que hi pot haver solucions, com, per
exemple, podem proposar des d’aquí mateix acordar en el
moment de la compravenda que, de les 120 places que té
l’Hospital Militar, una quota d’aquestes places quedi per a ús
assistencial dels militars.

Sabem, en definitiva, que les seves paraules fins ara no
s’han correspost amb els seus fets. Per una banda, culpa el
ministeri de retardar-se en la taxació de l’immoble, però per altra,
pot ser perquè vostè no té massa clar el model sociosanitari de
les nostres illes que, per cert, li record que vostè va prometre
que presentaria davant aquest parlament el mes d’octubre
d’enguany el Pla sociosanitari; estam en el mes de novembre i
encara no l’ha presentat, el mes d’octubre, Sra. Consellera, ja ha
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passat; esperem que no es retardi massa més. Deia que pot ser
que no tengui clar el pla sociosanitari per a les nostres illes,
perquè a la presentació de l’esborrany del pla, ara a principis
d’any, no estava previst l’Hospital Militar per a ús
sociosanitari. Per tant, ens aclareixi també quina és aquesta
situació.

En definitiva, ens agradaria saber com està aquest tema.
Sabem també que ahir va tenir una reunió a Madrid -ens durà
notícies fresques- i que pujàs aquí i ens asseguràs i ens
confirmàs que aquesta estructura..., de totes maneres això no és
més que un dictat d’aquest mateix parlament, dels ciutadans de
les Illes Balears, ens confirmàs que aquesta estructura passarà
a constituir un dels recursos sociosanitaris públics de la nostra
comunitat que garantirà aquests llocs de feina de 60 personals
laborals, i que també vetllarà per la seva protecció com a edifici
històric i cultural.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat, en
representació del Govern té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
només començaré molt breument per dir a la Sra. Diputada Aina
Castillo que s’equivoca en la forma de fer política. Ja ho he dit
abans i també pens que aquest tema de l’Hosp ital Militar és
suficientment important com perquè tots anem com una pinya
i no anem desqualificant altres persones, si han fet omissió o si
som a la cua, perquè vostè s’ho inventa, Sra. Castillo, de les
comunitats quant a fer accions, perquè ahir mateix, com vostè
sap, el Sr. Víctor Torre de Silva y López de Letona, subsecretari
de Defensa, el primer que em va dir és que érem la comunitat
que més interès havia demostrat en aquest hospital. O sigui,
que la seva informació, que l’hi deuen passar el Sr. Jaume
Matas i la Sra. Estaràs, que tenen tanta força, entre foto i foto,
clar, s’han equivocat.

Però jo he vengut aquí a explicar-li totes les accions i
gestions, que són moltes. Miri, efectivament, dia 15 de febrer
aquest parlament va aprovar per unanimitat aquesta proposició
no de llei que destinava l’hospital a Palma a usos
sociosanitaris. Els primers contactes efectuats al llarg del 2000
es veieren momentàniament interromputs perquè les autoritats
militars locals feien un plantejament de futur de la institució,
com deien ells “una residencia geriátrica para personal
militar”, i les fonts de l’Exèrcit a la nostra comunitat en deien
“una residencia logística militar central”. Així, just després
d’un mes, el 13 de març del 2000, aquesta consellera va remetre
al comandant general en cap de la Zona militar de Balears, el Sr.
Tomás Formentín, una solAlicitud de visita, perquè s’ha de
veure el que s’ha de comprar, Sra. Castillo, per tenir informació
de primera mà -aquí veu la carta- i poder analitzar en
posterioritat la situació real.

Tres mesos més tard, tres mesos, Sra. Castillo, el 4 de maig,
la contestació per part del coronel en cap de l’Estat Major, el Sr.
Marqueta, és llampant. Miri: “La situación expuesta sobre el
destino final de las instalaciones que ocupa el Hospital
Militar, aconseja, para evitar falsas expectativas o confusión
sobre el uso del citado centro para otras funciones distintas
a la ya mencionada, y que no se lleve a cabo la visita al
menos con la finalidad que en su comunicado expone -o sigui,
res de sociosanitari- al no estar en consonancia con el
mencionado destino final del actual Hospital Militar”. No
s’ho perdin, o sigui, importa molt poc a l’estament militar el que
aquesta cambra dictamina sobre el que ha de ser o no ha de ser.
També li he de dir que el Sr. Marqueta va durar molt poc en el
seu càrrec.

Després de tot això, als 10 dies escric, el 15 de maig, una
solAlicitud de visita al Sr. Ministre de Defensa, el Sr. Federico
Trillo, en termes semblants a la prèvia, i sense contestació a
hores d’ara. Mai no ha contestat el Sr. Trillo a totes les meves
cartes. Aquestes cartes es varen remetre en les mateixes dades
a la delegada del Govern, la Sra. Catalina Cirer, que jo aquí tenc
i li puc mostrar totes les cartes que li vaig lliurar. El 26 d’octubre
l’article del Sr. Jesús Rodríguez Sáenz, excomandant general de
Balears, a l’Última Hora reflectia l’actitud que té la cúpula
militar en aquesta comunitat autònoma. El dia 1 de desembre del
2000, per tercer cop es va lliurar la solAlicitud de visitar aquest
hospital al subsecretari de Defensa, el Sr. Víctor Torre de Silva
y López de Letona. 

El 18 de desembre del 2000 la situació es desbloquejà quan,
en la reunió del 18 de desembre del 2000 en el Consell
Interterritorial, se solAlicità al representant del Ministeri de
Defensa al ple, l’ExcelAlentíssim Sr. Arturo Ortiz González,
inspector general de Sanitat, un informe relatiu als projectes de
l’esmentat ministeri sobre els hospitals militars adients. Tota la
documentació, Sra. Castillo, la duc, per la qual cosa si vostè ho
vol se la pot fotocopiar. Per primera vegada i al cap de 10
mesos, o sigui, Sra. Castillo, prengui nota, el 19 de desembre del
2000, la carta del subsecretari de Defensa, el Sr. Torre de Silva,
contesta afirmativament a la solAlicitud de poder visitar
l’hospital per poder fer les passes següents. Aquí, querida
amiga...

(Algunes rialles)

Fins a l’1 de febrer del 2000 el Ministeri de Defensa va donar
a conèixer aquest informe, o sigui, un any, Sra. Castillo, els
esforços del Sr. Matas i de la Sra. Estaràs no varen fer tant
d’efecte, fins a un any després el Ministeri de Defensa no va
donar a conèixer aquest informe del programa de racionalització
de la xarxa sanitària militar. Si el vol, també l’hi puc passar.

El 5 de febrer es presenta un nou article d’opinió del mateix
excomandant que manté les mateixes argumentacions de
sempre: volen que sigui un centre per als militars. El 12 de
febrer del 2001, a la fi, cursam la visita a l’Hospital Militar.
Hauríem de veure el que volíem comprar, Sra. Castillo. El 8 de
març del 2000, arran d’una pregunta del senador autonòmic, el
Sr. Cámara, el secretari d’Estat per a la Defensa, el Sr. Díaz
Moreno, diu que efectivament està en contacte -també tenc
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aquí el butlletí, si el vol- que està en contacte amb la conselleria
i amb la consellera per dur a terme els tràmits per a la cessió de
l’Hospital Militar, i que no passi pena el Sr. Cámara perquè les
feines i les gestions estan més que començades. Això, ja li ho
dic, va ser el 8 de març del 2001.

El 9 d’abril, o sigui, un mes després, el gerent del Servei
Balear de Salut torna a escriure a l’inspector general de Sanitat
per reprendre totes les converses, que només havíem
interromput per decisió dels mateixos comandants militars; aquí,
ho veu?, una carta més. El 10 de maig una altra carta més com
a conseqüència de tot això, i al final es va traslladar el
subdirector general de Patrimoni del Ministeri de Defensa, el
coronel José Manuel Gordillo, per tenir una reunió amb
membres de les conselleries de Sanitat i de la Direcció General
de Patrimoni. 

En aquella reunió es varen tractar els següents punts: En
primer lloc, es va fer un important intercanvi d’informació de
tots els documents relatius a l’estructura de l’hospital i a la
seva dotació humana i tècnica. En segon lloc es discutiren
aspectes de traspàs de patrimoni i traspàs de personal civil. Es
tractaren altres temes colAlaterals com són l’església del carrer
de Sant Miquel, que forma part del patrimoni. S’acordà que el
Ministeri de Defensa encomanaria a SEGIPSA, de la qual és
client el Ministeri de Defensa, que realitzàs un estudi de
valoració patrimonial d’aquest edifici, o d’aquestes estructures.
El 28 de maig del 2000 s’escriu, per part del gerent del
SERBASA, al coronel José Manuel Gordillo que per favor ens
passi la valoració patrimonial el més aviat possible. Aquí tenc
totes aquestes documentacions i cartes escrites.

Al cap d’un mes, el 25 de juny del 2001, nou escrit dirigit al
mateix coronel per part del nou gerent de SERBASA, en què es
recorda la voluntat de continuar les converses per a
l’adquisició de l’hospital. El 30 de juny del 2001 es fa una
reunió al Consell Interterritorial en què l’inspector general de
Sanitat, el Sr. Ortiz González, es va comprometre amb aquest a
consellera, personalment, a fer arribar la valoració de l’empresa
SEGIPSA. El 10 d’agost del 2001, un nou escrit a Gordillo per
part del gerent del SERBASA, li reitera la sol Alicitud de la
valoració patrimonial, que no s’havia fet. Un mes més tard, el 5
de setembre, un altre escrit en els mateixos termes. El 6 de
setembre aquesta consellera va visitar, amb el secretari general
tècnic, el general Sr. Tomás Formentín, comandant general en
cap de la Zona Militar. Es discutí la viabilitat de totes les
propostes per a la cessió dels espais de l’Hospital Militar. 

Al final, 20 mesos, 20 mesos, i en prengui bona nota,
després de l’aprovació en aquesta cambra, el 27 de setembre
rebem una carta del subsecretari de Defensa, Sr. Víctor Torre de
Silva y López de Letona en què anuncia que la possible taxació
de l’hospital s’hauria efectuat, per la qual cosa és convenient
fer una comissió mixta que proposa que es reuneixi el dia 19 i
que, com molt bé vostè ha dit, tenc notícies fresques perquè
això va ser ahir, efectivament.

Miri, per part del ministeri hi varen assistir el coronel José
Luís López Rose, vocal del subsecretari, excelAlentíssim coronel
José Manuel Gordillo, la Sra. Aguado en substitució del Sr.

Blázquez Mayoral, subdirector general de Personal Civil, i
l’excelAlentíssim Sr. José Antonio Calleja y Velasco, secretari
general de la Gerència d’Infraestructures. Per part de la
conselleria, el director general de Patrimoni, el secretari general
tècnic de la conselleria, el director gerent de SERBASA, el
director de planificació de SERBASA i la consellera de Sanitat
i Consum. La reunió transcorregué en un clima de cordialitat i
em va rebre, en primera instància, el Sr. Víctor Torre de Silva i
López de Letona, que ja li he mostrat la seva tarja, el qual em va
fer una introducció al tema exactament igual que posteriorment
faria a la comissió tècnica el coronel López Rose. 

La transferència de personal civil sanitari es transferirà a la
comunitat autònoma amb el seu cost efectiu cada any. En tot
cas vull posar de manifest que ambdues parts estam negociant
amb un aspecte inqüestionable, que és la voluntat clara de
mantenir tots els llocs de feina i transferir voluntàriament el
personal laboral sanitari a la nostra comunitat autònoma. En
aquest sentit ens podem congratular del fet que el Ministeri de
Defensa manifesti a aquesta consellera que sols està negociant
amb ella i amb aquesta conselleria, tot el temps que ha duit fins
ara, que no hi ha hagut cap tipus de conversa amb particulars,
com vostè expressava a les seves primeres paraules, i que
només ha parlat amb aquesta consellera. Sí, vostè ho ha dit, si
no llegeixi el Diari.

En segon lloc, el ministeri té en marxa, però no acabats, i així
ho va exposar, els tràmits de desafectació, sense els quals no
es pot produir aquesta transferència de l’hospital. Dins aquest
expedient de desafectació, ells, els militars, varen recordar que
el Ministeri de Defensa també ha de depurar físicament i
jurídicament, i veure les possibles incidències en relació a temes
com escriptures, reversió, càrregues, gravàmens, valor
cadastral, cèdula urbanística i d’altres. Tot això té com a
objectiu que per part del ministeri s’arribi a una conclusió
entorn a valor econòmic de l’hospital.

En tercer lloc, aquesta conselleria i els seus membres, varen
demanar de forma reiterada l’informe elaborat per l’empresa
contractada pel Ministeri de Defensa. Els represent ants militars
varen dir que no podien lliurar aquest informe perquè no era un
informe adient entre administracions públiques, i que per
aquest motiu no volien entregar ni donar el contingut econòmic
i tècnic d’aquest esmentat informe. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant, per favor, que el seu temps
està sobrepassat. 

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

Ja acab, Sr. President. Un minut..., sí, un minutet.

Vull (...) que aquesta consellera desconeix la taxació de
SEGIPSA, perquè segons els militars aquesta taxació està feta
dins l’expedient de depuració jurídica que li he explicat en el
segon punt, i que segons manifestaren i exposaren, el temps de
tramitació -escolti-ho bé- serà entre sis i dotze mesos a partir
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d’ara, sis i dotze mesos per poder dur a terme la desafectació i
la possible depuració. Això no són paraules meves, això són
paraules dels militars, eh? Jo també voldria que anassin més de
pressa, però la institució militar du aquest ritme i jo no en tenc
cap responsabilitat.

També vull que quedi clar que la sintonia entre ambdues
parts va ser bona i vàrem quedar d’acord que es continuarien
fent totes les reunions tècniques, com s’han fet fins ara, que
fossin necessàries per avançar i culminar el procés de
transferències d’aquest esmentat hospital.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat, per la seva
intervenció. Grups que vulguin fixar posició? 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, Sra. Consellera de Sanitat, efectivament des del nostre
grup parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volem fixar la
nostra posició en aquesta interpelAlació que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular, i que des del nostre punt de vista ha
servit perquè des de la Conselleria de Sanitat i Consum s’hagi
pogut informar en aquest parlament sobre allò que precisament
demanava la interpelAlació, com és tenir notícies de les gestions,
accions o omissions que hagi pogut fer el Govern de les Illes
Balears en relació amb l’Hospital Militar de Palma.

Per a aquest grup parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
aquesta instalAlació és una instalAlació que val la pena que hi
fixem l’atenció des d’aquest parlament, com s’hi ha estat fixant
també l’atenció des d’altres instàncies públiques, i és
l’oportunitat que tenim de debatre un tema que creim que és
significatiu en matèria d’atenció sociosanitària, no només a
Palma, sinó també a Mallorca i, indirectament o de rebot, a les
altres illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Respecte de la intervenció que ha tengut la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Consellera, nosaltres el que li
volem dir és que quan ha parlat dels antecedents ha quedat
curta, perquè ha volgut començar a partir de l’any 99, millor dit,
de l’any 2000, quan el Grup Parlamentari Popular presenta
davant aquesta cambra una proposició no de llei. El nostre grup
parlamentari voldria, si hagués tengut més temps, poder-se
endinsar una miqueta més en allò que són antecedents més
allunyats i no gaire allunyats, de l’any 96 cap a aquí; ens
conformaríem amb analitzar la darrera legislatura, l’actuació que
va tenir el Govern de les Illes Balears presidit pel Sr. Cañellas,
pel Sr. Soler i pel Sr. Matas, i les actuacions que ha tengut el
Govern de les Illes Balears amb aquest pacte de progrés. 

Sense cap casta de dubtes nosaltres entenem que aquesta
interpelAlació incorre en massa incongruències, i per això és que
nosaltres en voldríem dir dues paraules. Ens sembla massa
coixa, d’una part, aquesta interpelAlació, perquè quan demana

gestions, accions o omissions al Govern de les Illes Balears
actual passa per alt que s’ha de parar esment a les accions,
gest ions i omissions del govern anterior. Allò que el govern
d’ara ha de fer és allò que el govern d’abans no va fer, i per tant
l’està situant, i d’això no en diuen res, dins aquesta
interpel Alació no se’ns ha dit res respecte d’aquestes
conseqüències.

Una segona gran incongruència és que, quan vàrem tenir
l’oportunitat l’any 96, gràcies a la gentilesa del senador per la
comunitat autònoma, el Sr. Manuel Jaén, que ens va poder
presentar tota una relació d’instalAlacions militars que havien
estat, diguem-ne, alienades per part de la Gerència
d’Infraestructura de la Defensa, allà, el primer de tot que vàrem
veure, una de les coses que vàrem veure era que l’Hospital
Militar no hi figurava. I què hi va fer el Govern de les Illes
Balears d’aleshores? Res. Com a mínim una miqueta de pressió,
com a mínim una miqueta d’actuació. Si és vera que llavors ja
estaven interessats a fer que l’Hospital Militar quedàs inclòs
dins aquestes instalAlacions que el Govern de les Illes Balears
hauria de gestionar d’alguna forma, facem passes, no ens
conformem a dir “no hi figura”.

Però encara volem continuar més. Aquell mateix any, l’any
1996, des del nostre grup parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista fèiem una proposició no de llei que va ser
rebutjada per la majoria popular, amb 30 vots i 28 en contra. 28
a favor i 30 en contra. Rebutjada. Però és que a  més a més ens
podem remuntar encara a altres actuacions que ha tengut el
Grup Parlamentari Popular en relació a l’Hospital Militar, quan
avui la mateixa portaveu hi feia alAlusió parlant d’una adquisició
mitjançant compravenda. Nosaltres ho hem dit públicament, ho
sostenim i ho mantenim dins aquesta cambra: ens sembla que
una instalAlació pública que ha de passar a una altra
administració publica no ha de seguir per aquest camí de la
compravenda sinó de la cessió gratuïta, cosa a la qual el Grup
Parlamentari del Partit Popular ja va presentar, també, l’any 96,
en el Congrés dels Diputats, amb una proposició no de llei que
feia el mateix Grup Parlamentari Popular: cessió gratuïta als
ajuntaments de les instalAlacions militars. 

I de llavors ençà què?, tampoc res, ha quedat en no res i
nosaltres continuarem insistint en què val la pena treballar, Sra.
Consellera, perquè aquesta instalAlació de l’Hospital Militar de
Palma, efectivament, deim que sí al que va proposar la Sra. Rosa
Estaràs, que es reconvertís en un centre sociosanitari,
naturalment estam totalment d’acord amb la reconversió, però
sempre amb algunes condicions entre les quals hi ha la de la
cessió gratuïta i d’altres que no és el temps ara de treure,
perquè se’ns ha acabat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Castillo, en torn de rèplica té la paraula durant
cinc minuts.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final, Sr. Buele. Entenc
que vostès estan acostumats a passar comptes al govern del
Partit Popular, perquè és l’únic denominador comú que tenen
entre els partits del pacte d’esquerra. Però canviï el xip perquè
ja duen dos anys governant i qui ha de passar comptes són
vostès i no nosaltres. I en relació a la compra i no cessió de
l’Hospital Militar, és clar, que el Partit Popular s’estimaria més
la cessió gratuïta. Ho ha dubtat mai, vostè? El que passa és que
si el ministeri, que és el titular d’aquest edifici, vol vendre
l’edifici no ens podem escudar en aquesta excusa per no fer res,
hem de fer-hi feina, i si hi ha d’haver una compensació
econòmica, idò negociem-la perquè sigui el més petita possible.
I aquesta és la funció de la consellera de Sanitat.

Miri, Sra. Salom, no em digui que m’equivoc fent política. Jo
no duc sis o set dimissions, ni el grup parlamentari en el qual
estic, del Partit Popular, m’ha posat dues persones per
assegurar la meva feina. La proposició, la va presentar el Partit
Popular. El Partit Popular ha fet feina perquè aquest hospital
passàs a formar part dels centres sociosanitaris de les nostres
illes, i vostè, quina feina ha feta? Vostè no ha fet més que llegir
cartes i fins i tot articles d’opinió del diari, no ha fer res més.
Però ara ho entenc, perquè vostè confon amb qui ha de parlar.
No ha de parlar amb els militars, ha de parlar amb el ministeri,
que és el titular de l’edifici, no amb els militars. Els militars
evidentment defensaran la seva postura. De totes maneres
també és normal que es retardin les negociacions quan ja du
tres gerents del SERBASA, i cada vegada que canvia ha
d’iniciar una altra vegada les gestions.

No ens vengui amb cançons, Sra. Salom, perquè el que és
cert és que em fa gràcia quan diu que vostè no menteix en
aquesta cambra. Vostè ha dit moltes mentides. Ens diu que és
Madrid que retarda les negociacions perquè encara no havia fet
la taxació. Parlam de cartes; vostè ha reconegut que dia 27 de
setembre va rebre la carta del ministeri que la citava perquè ja
estava feta la taxació i que ja podien iniciar les negociacions.
Dia 9 d’octubre, dues setmanes després, va obligar el Sr.
Gascon, que no és present en aquest moment, a fer una
pregunta en aquest parlament, en el torn de preguntes,
aquestes preguntes que obliga a fer per major glòria de la seva
persona, i li va dir, dia 9 d’octubre, que la taxació no estava feta
i que per això encara no havia iniciat les negociacions. Vostè
mateixa ha reconegut aquí que dia 27 de setembre ja havia rebut
la carta del Ministeri de Defensa. Per tant vostè també retarda
les negociacions.

Ens diu que té intenció de destinar l’hospital a centre
sociosanitari, però resulta que a l’esborrany del pla ni tan sols
hi apareix; no hi és, l’Hospital Militar. És clar que els militars la
desafectació tardarà entre sis i dotze mesos; els interessa, a ells,
perquè ells ho volen. A posta jo li he proposat des d’aquí
qualque solució per als militars, perquè també han de tenir
entrada, els podríem reservar una quota d’aquestes places, però
és normal que ells diguin que es retardarà la desafectació. La
desafectació pot estar feta en dues setmanes, no fa falta que
passi un any.

Ens diu també que té un vertader interès en adquirir aquest
hospital, però resulta que en els seus pressuposts tampoc no
hi figura cap partida per comprar aquest hospital. El pressupost
és el que mana, el que diu el que vostè farà l’any que ve, i en
aquest pressupost no hi ha cap partida. No em digui que espera
els doblers de Madrid, amb la transferència sanitària, com em va
dir quan li vaig demanar pel psicogeriàtric, perquè el tema
sociosanitari és competència seva; no esperi doblers de Madrid
perquè no és Madrid que ha de posar els doblers, és vostè des
d’aquest govern.

També ens diu que vol garantir aquests 60 llocs de feina de
personal sanitari laboral, però tampoc no fa res en aquest sentit,
perquè retardant les gestions l’únic que fa és desemparar
aquests treballadors, de la mateixa manera que va desemparar
els treballadors de la Creu Roja, de Sant Joan de Déu, de
l’Hospital General, del Joan March... Vostès s’anomenen un
govern de progrés? Per a nosaltres desemparar els treballadors
no és cap govern de progrés. 

Des del Partit Popular només li demanam que demostri un
vertader interès en adquirir aquest hospital, amb fets i no
només amb paraules. Faci totes les coses que siguin
necessàries per adquirir-lo i destinar-lo a centre sociosanitari de
caràcter públic, garanteixi aquests 60 llocs de feina i protegeixi
aquest edifici que tant de valor històric i cultural té. Ens
agradaria que avui pujàs aquí i es comprometés, es
comprometés a arribar almanco a un principi d’acord, perquè al
principi d’acord s’hi pot arribar si arriben a un acord en la
compensació econòmica, un principi d’acord que després ja
deixaríem tots els tràmits burocràtics per després, allò de les
escriptures públiques, etc., però que abans de finals d’any ens
digués que es comprometrà a tenir aquest principi d’acord per
donar confiança als ciutadans de les nostres illes i al personal
laboral sanitari que avui treballa en aquest hospital militar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció. La Sra.
Consellera de Sanitat té la paraula durant cinc minuts per tancar
el debat i contrareplicar. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, la veritat és que
el Sr. Buele ha fet una bona introducció i estic totalment
d’acord amb la gran incongruència i, a més jo diria més, Sr.
Buele, amb la doble moral que presenta el Partit Popular quan
fa aquestes exposicions i exigeix coses que ells no han fet mai
ni han mogut un milAlímetre el seu esforç per fer no sols aquest
tema concret de l’Hospital Militar, sinó per exemple, i vostè ho
coneix ben bé, la reforma de salut mental. Vostè sap que mai de
la vida no han fet absolutament res i que tenien totes les
persones tancades i amb unes condicions infrahumanes, però
bé, en això què els hem de dir?, que tenen poca memòria, per no
dir en aquesta sala una altra cosa; molt poca memòria tenen.
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No, comprenc que la Sra. Castillo, que és joveneta i que fa
dos dies que s’ha incorporat... 

(Aldarull a la sala)

...doncs clar, ella no pugui tenir tanta memòria, però
segurament que n’hi molts aquí presents que potser avui van
al funeral que hi ha a l’Hospital Militar per Francisco Franco
Bahamontes. 

(Remor de veus i algunes rialles)

 Des del PSM diu, Sr. Buele, que vostè el 96 va presentar
una proposició de llei que li varen rebutjar. Veu?, aquí es
demostra la predisposició que tenen; prengui nota, Sra.
Castillo, perquè si no fa el ridícul quan puja aquí. Miri,
evidentment la Sra. Castillo ha pujat aquí i tots ho han sentit, i
diu que també ho vol gratuït. Idò és qüestió que el Sr. Matas i
la Sra. Estaràs, com vostè deia que feien tanta força!, els faci
vostè una miqueta més de força entre foto i foto i entre titular
i titular i ajudin, perquè si vostè està també d’acord, jo estic
d’acord i tots estam d’acord en què sigui gratuïta, farem tots un
poc més de demagògia i ells, amb aquest esforç tan gran que
tenen, que ja s’ha vist, s’ha vist ara, per exemple, com una
comunitat autònoma com la nostra, que té molts més
quilòmetres de costa ens dóna 2.200 milions pel temporal i a la
comunitat valenciana, que el seu vàlid, el que li ha donat
suport, el Sr. Zaplana, n’hi dóna el 50% de tots els doblers,
però vaja, és igual. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, ajusti’s a la qüestió, que del que parlam és
de l’Hospital Militar. 

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

Bé, vostè diu que he de parlar amb el Sr. Trillo, però vostè
no escolta, i això és greu en política. Jo li he dit que he remès al
Sr. Trillo quantitat, moltes cartes perquè rebés aquesta
consellera i no s’ha dignat mai a contestar-me, no s’ha dignat
mai. Deu ser que ser ministre de Defensa és qualque cosa més
que ser ministre de Sanitat, perquè la Sra. Celia sí que em
contesta, però el Sr. Trillo sempre dóna la callada per resposta.
Jo li ho he dit i li ho torn repetir, i va equivocada, i per això
vostè demostra que no en sap, perquè amb qui s’ha de parlar és
amb tots els càrrecs militars i amb el senyor que li he dit abans,
el subsecretari de Defensa.

Vostè diu que no he fet feina. Bé, això ho dirà vostè perquè,
clar, què ha d’anar a dir?, si vostès duen 16 anys sense fer-ne
ni brot què ha d’anar a dir quan puja aquí? La taxació de
SEGIPSA, Sra. Castillo, és ben igual que si no estigués feta,
perquè jo ho he explicat. Es necessita, i així ho varen explicar
ells, no ho explic jo, Sra. Castillo, ells varen explicar que no
donaven aquesta taxació perquè havien de fer una altra taxació
amb una desafectació, i si vostè no hi entén perquè la seva
professió no és aquesta, ho demani al Sr. Fiol que li explicarà

jurídicament què significa, perquè jo ho he explicat i don per
acabada la meva explicació.

El que vostè diu de la quota de places li puc assegurar que
en aquella reunió, i si té tan bona informació potser li donaran,
l’única persona que va dir que possiblement hi podria haver
una quota de places per a militars d’aquesta comunitat
autònoma en aquest hospital sociosanitari vaig ser jo. També
li he de dir que no els va agradar gaire, no varen posar massa
bona cara.

Quant, i aquí també demostra que tampoc no en sap i que
vostè en això és tendre, és que la partida de pressupostos, per
això anam a la comissió tècnica el director general de Patrimoni,
no es compra des de Sanitat, es compra des de Patrimoni, i això
demostra, Sra. Castillo, que vostè no té massa idea. El que
vostè sí té és una gran demagògia i poca memòria, perquè no la
té, històrica, evidentment, què ha d’anar a tenir?, i quan puja
aquí no diu més que dois i ximpleries.

Moltes gràcies, i he acabat. 

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, per
què em demana la paraula?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, li he de demanar una vegada més l’empara
d’aquesta presidència. La Sra. Salom no fa més que
desqualificar-me. A mi no m’importa ser joveneta, n’estic
contenta, però no quan es diu en sentit negatiu, i més que em
diguin que només dic dois i ximpleries. Sr. President, li deman
l’empara. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, té l’empara, però ha d’entendre que és una
argúcia parlamentària desqualificar l’oponent, pot ser vàlida o
no vàlida, això ja depèn de la manera de fer parlamentaris de
cadascun, però és una argúcia parlamentària.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, per què em demana la paraula?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. No, volia presentar a aquesta
Presidència una queixa per les paraules de la Sra. Castillo, en
relació a les preguntes que fan els diputats, que pareix que ha
dit, textualment, que ens ordena la consellera que facem
preguntes. I li voldria recordar que, segons l’article 23 de
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l’Estatut d’Autonomia, els diputats d’aquest Parlament no
estan sotmesos a cap mandat imperatiu, i jo m’he sentit ofès per
aquestes paraules de la Sra. Castillo.

EL SR. PRESIDENT:

Queda presa nota de la seva observació, Sr. Crespí. Bé, amb
aquest final, queda substanciat el debat de la interpelAlació.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3340/01, presentada
pel Grup Parlamentari  Socialista, relativa a modificació de l
Reial Decret 772/97.

I passam al punt següent de l’ordre del dia que és la
Proposició no de llei, 3340, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la modificació del Reial Decret 772/97. El Sr.
Gascón, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sembla ser que quan me n’anava, que
he hagut de sortir, perquè a determinada edat ja tenim una cosa
que es diu imperiositat, que de vegades sortim, i hi ha gent que
té incontinència verbal i s’anomena quan no hi som, verbal, per
ara.

Bé, Sr. President, avui presentam una proposició no de llei
que, textualment, i perquè quedi al Diari de Sessions, diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a la immediata modificació del Reial Decret 772/97, de
30 de maig, pel qual s’aprovà el Reglament general de
conductors, amb la finalitat de derogar l’articulat del mateix que
discrimina les persones amb diabetis en tenir o renovar el seu
permís de conduir.”

Nosaltres creim que és una proposició no de llei molt
oportuna en el temps. El passat 14 de novembre se celebrà la
Jornada Mundial de la Diabetis, promoguda per la Federació
Internacional de Diabetis i l’OMS. La diabetis, com saben, és
una malaltia crònica, ocasionada per la dificultat que té
l’organisme per utilitzar el sucre que ingereix amb els aliments.
Tan sols a l’Estat espanyol, s’ha de recordar, afecta més d’un
5% de la població, és a dir, 2 milions de persones.

En ocasió d’aquesta celebració mundial, l’Associació de
Diabetis de Catalunya divulgà una declaració pública, la qual,
entre d’altres coses, tractava la problemàtica de la diabetis i la
discriminació social; i en aquesta ocasió, deia aquesta
associació, i llegiré textualment: “La diabetis no només és un
tema sanitari, sinó que, malauradament, massa sovint, té
conseqüències socials negatives pels seus afectats. Al costat
de les discriminacions que patim el sector de les assegurances,
els casos denunciats al món laboral o escolar, hem de patir una
greu discriminació quan demanem o renovem el nostre carnet
de conduir. Desgraciadament, la Direcció General de Tràfic,
depenent del Govern, discrimina tota aquella persona amb
diabetis pel simple fet de ser-ho, a fer tots els tràmits per
renovar-lo cada any o cada mig any, segons els casos.” Açò és
el que deia l’associació, i seguia afirmant: “El Dia Mundial de la
Diabetis és un nou motiu d’explicació i de debat sobre les

injustícies que patim les persones amb diabetis, contra la nostra
voluntat i sense cap raonament seriós ni científic que el
justifiqui.”

Per què fa aquesta declaració i per què el nostre grup
presenta aquesta proposició no de llei? Bé, perquè l’actual
reglament que hem dit abans, del 772/97, que regula la
renovació dels permisos de conduir, estableix que s’hauran de
sotmetre a proves d’aptitud psicofísica i exploracions
necessàries totes aquelles persones que pretenguin obtenir o
prorrogar qualsevol dels permisos o llicències. Vull recordar
que per obtenir el permís de conduir no és necessari fer una
analítica de sang, per tant no es pot saber si un és diabètic o no
si ell no ho sap prèviament. Aquestes proves, que es relacionen
a l’annex 4, trobem: diabetis melitus: en cas de tractament amb
insulina, període de vigència del permís o vigència serà, com a
màxim, d’un any en permisos de classe A i B; de sis mesos, els
de classe C o superior, directament. Per tant, l’actual reglament
discrimina clarament les persones amb diabetis, ja que els
obliga a renovar-se el permís cada any o cada sis mesos, si
estan tractats amb insulina, estiguin controlats o no estiguin
controlats.

L’article 16 d’aquest decret, estableix una vigència de cinc
anys per als permisos de classe, fins als 45 anys, i de tres, a
partir dels 45 i fins als 72 i després de dos. Si posam el cas més
corrent, un permís de conduir, un turisme, qualsevol ciutadà
cada 10 anys s’ha de fer la revisió, en canvi, un diabètic, com a
molt, cada any; cada any reconeixement metge, cada any taxes,
etc. A un diabètic, per tant, li costa, com a mínim, deu vegades
més que a un no diabètic poder renovar-se el permís de
conduir, això sense tenir en compte, evidentment, les despeses
que li ocasionen de temps, de reconeixements mèdics, etc.

Però, ens demanam si realment són un perill al volant els
diabètics? El Reglament de conductors, posa dins un mateix sac
tots els diabètics, discriminant tots aquells que gaudeixen
d’una òptima qualitat de vida i d’un adequat autocontrol que
els fa aptes per conduir un vehicle automòbil. No té en compte
l’evolució de la ciència mèdica ni el perfeccionament de les
tècniques d’autocontrol, ni l’actualització, que és
importantíssim, de la cultura dels afectats que, en els darrers
anys, ha modificat positivament la seva qualitat de vida. I és
que a la nostra societat encara existeix una gran ignorància, si
no un perjudici, sobre la diabetis.

Avui en dia, pensam que amb uns controls seriosos i
raonables, l’equilibri metabòlic del diabètic és perfectament
possible i açò suposa la total igualtat amb la resta de la
població en qualsevol dels àmbits socials. La Federació de
Diabètics Espanyola manté que la Direcció General de Tràfic es
deixa dur, a l’hora de redactar el reial decret, per prejudicis
obsolets, per informes clarament incomplets, i una vegada més
sense dialogar amb els administrats o els seus representants.
Aquest diàleg hagués demostrat que la persona amb diabetis
no suposa cap perill a l’hora de conduir un vehicle, tal com
defensa l’informe del prestigiós Doctor Macleod, especialista
anglès en la matèria.
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Nosaltres exigim un tracte igualitari i respectuós, que eviti
la discriminació a l’hora d’obtenir o de renovar el permís de
conduir, l’aptitud del qual és tractada de manera impersonal en
lloc de tenir en compte les condicions biomèdiques de cada
persona. No és la simple condició de persona amb diabetis,
sinó el tipus i el grau de possibles complicacions les que han
de definir la capacitat per conduir els vehicles, no basta ser
diabètic. La breu periodicitat imposada legalment de forma
dràstica i injusta, requereix un major rigor i personalització.
Creim que allò prudent és tornar al criteri tècnic que hi havia
abans i de fugir de la perillosa generalització. S’ha d’imposar el
criteri dels especialistes en medicina. L’administració ha
d’adoptar una decisió per a cada cas individual, en funció de
criteris tècnics que proporcionin altres ciències no jurídiques.

El Govern d’Espanya, conscient de la clara discriminació
que han patit els diabètics en aquest cas, intenta corregir-la;
però, lluny d’afrontar el tema de fons, que és modificar el Reial
Decret 772/97, el que pretén és mantenir la discriminació, posar
un pegat per solucionar aquest problema. Aquest pegat, en lloc
de reconèixer el dret a la igualtat de molts dels diabètics que es
troben, gràcies als avanços mèdics i de noves tècniques
d’autocontrol, en estat d’aptitud per conduir, el que proposa el
Govern, com dic, és oferir una almoina, una petita rebaixa per tal
de callar la reivindicació de tot un colAlectiu, a la qual ens
sumem avui el meu i suposem que vostès també. En efecte, en
el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives i d’ordre
social, d’acompanyament als pressuposts de l’any 2002, al
capítol 3, de taxes, es proposa la modificació de la Llei 16/79, de
2 d’octubre; una bonificació de les taxes de tràfic del 80% de la
seva quantia, per a tots aquells que, per raó de les aptituds
psicofísiques esmentades estiguin obligats a sol Alicitar la
pròrroga de vigència d’un permís de conduir amb una
freqüència major a la normal. Si es tractàs purament i
simplement d’un problema econòmica, caldria demanar a veure
què passa amb les fotos, amb els viatges, el reconeixement
metge, etc.; però és que nosaltres consideram que no és un
problema essencialment econòmic, es tracta d’un dret
fonamental, el dret a no ser discriminat quan no hi ha base per
ser tractat de forma desigual.

El dret a què l’administració distingeixi els distints tipus i
graus de possibles complicacions que han de definir la
capacitat de les persones per conduir vehicles i això,
indubtablement, no es pot regular de forma genèrica en un
precepte legal impersonal. Consideram, des del nostre grup,
indigne que s’intenti solucionar la qüestió oferint una almoina
al colAlectiu de diabètics, la dignitat pensam que consisteix a no
discriminar aquestes persones. Esperem comptar amb el vot
favorable de tots els diputats, perquè el Govern de l’Estat
modifiqui aquest reglament, amb la finalitat de derogar
l’articulat del mateix que discrimina les persones amb diabetis
a l’hora d’obtenir el carnet de conduir.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Para fijar la posición. ¿Grupos que deseen intervenir? Por el
Grupo Parlamentari Izquierda Unida y Ecologista, tiene la
palabra el Sr. Ramón.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I molt breument, per donar
suport a aquesta proposició presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i defensada amb molt de rigor i molta documentació
pel seu portaveu en aquests moments. Nosaltres consideram
que és una proposició absolutament positiva, que serviria per
eliminar discriminacions a persones que prou tenen amb tenir
aquesta malaltia com perquè a damunt se’ls castigui amb coses
quan son innecessàries. La veritat és que tenim una certa
comprensió a les autoritats de tràfic davant tot el que
representa la sinistralitat, els accidents en carretera, que la
primera intenció sigui prendre mesures dràstiques; però quan
no hi ha criteris tècnics i científics que ho avalin i això suposi
una discriminació per a un colAlectiu tan important, pensam que
de cap de les maneres està justificat que es mantenguin
aquestes normes. I per tant, el nostre grup dóna suport i espera
que surti endavant aquesta proposició en aquest Parlament i,
sobretot, que es modifiqui aquesta norma, aquest decret i
s’acabin les discriminacions quan no tenguin una justificació,
ja dic, científica, real, sobretot d’aquest colAlectiu de les
persones amb diabetis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramón. Por el Grupo Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista amb
aquesta intervenció vol manifestar el seu suport a aquesta
proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista, perquè entenem que fa falta pressionar per a aquesta
immediata modificació del Reial Decret 772/97, que crea
dificultats a un colAlectiu de ciutadanes i ciutadans que es
poden veure perjudicats en els seus legítims interessos.

Ha estat bona la presentació que ha fet, des del nostre punt
de vista, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, intentant
fer veure, i crec que ho ha aconseguit, que fa falta treballar per
eliminar, per llevar aquelles barreres que comporten
determinades normes a l’hora d’obtenir o de renovar el permís
de conduir. I nosaltres voldríem, també, fer una aportació en
relació amb aquest assumpte.

Hi ha molts colAlectius de ciutadanes i de ciutadans que es
troben amb dificultats semblants. Els que hem tengut
oportunitat d’assistir a qualque jornada sobre persones
malaltes d’epilèpsia hem vist que els experts en aquesta matèria
també parlen de les dificultats que tenen determinades
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persones que podrien obtenir i no obtenen aquest permís de
conducció. Igualment amb jornades dedicades a persones
malaltes d’esquizofrènia o igualment amb trobades que es
puguin tenir reivindicatives, per part de persones minusvàlides,
que en determinats moments de la seva vida es troben amb
dificultats. Nosaltres creim que hi ha un principi que creim que
s’ha de mantenir, i és que tota generalització sempre es fa a
costa de la veritat; i quan es diu que tots els epilèptics, tots els
esquizofrènics, tots els minusvàlids i, en aquest cas, tots els
diabètics, han de passar per una determinada circumstància,
entenem nosaltres que això es fa sempre a costa d’aquesta
veritat que creim que la llei sempre ha de mantenir.

Des del nostre grup parlamentaris ens volem mantenir i
volem contribuir a romandre amb lluita contra la discriminació
social que representa el fet de trobar-se amb desigualtat de
condicions si un es veu afectat, en aquest cas, per malalties que
tenen a veure amb la diabetis. Nosaltres creim que és un
assumpte que ha de ser tractat molt més des del punt de vista
mèdic que no des de l’administratiu; entenem que val la pena
superar aquell estadi de la nostra societat allà on, per evitar un
problema se’n creen d’altres; i pensam que val la pena atendre
aquesta reivindicacions que es fan des d’associacions
ciutadanes diverses que estan pressionant a favor d’unes lleis
que siguin al final més protectores de tota la ciutadania, en
aquest cas concret d’aquest Reial Decret 772/97, proposició no
de llei que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista i que
nosaltres li donarem ple suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Quedi
constància que aquest no és un tema que li interessi a la
consellera de Sanitat que ha restat absent durant tot el debat;
i també vagi per endavant, Sr. Gascón, que la meva intervenció
d’abans no ha estat amb la intenció d’ofendre-lo, ni molt
manco, sinó que pot ser que la meva joventut em du a dir les
coses pel seu nom.

Començam el nostre posicionament davant aquesta
proposició no de llei. El nostre grup parlamentari no pot donar
suport aquesta proposició no de llei tant per la forma en què
està presentada com pel seu contingut. Quant a la forma, és
evident que aquesta proposició no de llei peca de vaguetat i
que està bastant plena de demagògia, tant pel seu tenor literal
com per la seva redacció. Quan diu, només demana que s’insti
el Govern de l’Estat la immediata modificació del Reglament
General de Conductors, amb la finalitat de derogar l’articulat del
mateix que discrimina les persones amb diabetis, a l’hora
d’obtenir o renovar el permís de conduir. Si existís qualque
discriminació no és aquest Parlament que ho ha de dir, sinó que
seria el Tribunal Constitucional.

Però és que, a més, si el que han volgut és defensar els
interessos de les persones diabètiques, crec que s’han
equivocat i que aquesta no és la via. Quedi clar que la nostra
postura és defensar aquest colAlectiu i no anar contra ells;
volem que els seus interessos estiguin protegits i les seves
persones. Si una persona, és a dir, passaré a explicar-li per què
ens oposam al seu contingut, si una persona, per desgràcia, és
diabètica no es troba en les mateixes circumstàncies que una
persona que no ho és i per tant, per ella mateixa i per a la seva
mateixa seguretat, creim que és bo que siguin articulades
determinades mesures en prevenció que es puguin fer mal.
Aquest és el motiu pel qual el Reglament General de
Conductors contempla la necessitat de fer controls mèdics
periòdics, que determinin quina és l’evolució d’aquesta
malaltia, quin tractament està previst i quin és el grau de
compliment d’aquest tractament per les persones afectades.

Per altra banda, encara que vostès diguin que el reglament
no tracta de manera individual les persones amb casos de
diabetis, de la seva lectura, que és el que jo he fet, no sé si
vostès ho han fet, es desprèn precisament el contrari, perquè
per obtenir o per renovar el permís es fa referència a informes
del metge responsable del tractament, vinculant aquest informe
al període de vigència del permís de conduir. Per tant, no és cert
que no es tenguin en compte les circumstàncies individuals.

Per altra banda, també, si llegim l’exposició de motius
d’aquest reglament, veurem que no és més que la transposició
de les directives comunitàries a la legislació espanyola; per
tant, ho estam a Europa o no hi estam.

I per acabar, també ens hem informat i hem sabut que la
redacció d’aquest reglament està feta en base a un informe que
va fer la Societat Espanyola de Diabetis i que aquest informe es
va remetre a la Direcció General de Tràfic, i per tant es va tenir
en compte la seva redacció. Per tant, si les normes comunitàries
ho diuen, els mateixos afectats també consideren més adient la
previsió de controls mèdics a les persones que pateixen
diabetis a l’hora de renovar o obtenir el permís de conduir,
consideram que, des d’aquest Parlament, no ens hi podem
oposar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Castillo. Por contradicciones, tiene la palabra
el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Castillo, açò que ha dit que
si parlam de discriminació és un problema constitucional, jo
crec que tota aquesta cambra i d’altres cambres tenen qualque
cosa a dir amb una cosa que és inconst itucional o no. De tota
manera, crec que fins i tot el Govern de l’Estat reconeix que
alguna discriminació hi haurà quan modifica les taxes; només
pel fet de modificar les taxes serà per qualque cosa, pensa que
hi haurà una discriminació, i no en aquest cas la discriminació
positiva que estam acostumats a parlar últimament.
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Respecte que, és molt gros sentir que es fa aquesta
normativa per preveure que no es facin mal; ara ens resultarà el
Govern protector, l’Estat paternal que ens ha de protegir. No,
miri, vostè diu que els metges són els que visiten els malalts; sí,
però un màxim de temps, sis mesos o un any, i això no ho han
dit els metges ni ho han dit els malalts ni ho ha dit ningú, és
l’administració, ha dit: un any com a màxim a una persona que
pren insulina. Ja li garanteixo jo que les persones que prenen
insulina quasi totes estan tan bé com vostè i com jo, i jo no soc
diabètic, vostè no sé si ho és; però dels 59 que, teòricament,
estam aquí, potser dos sí que ho són, i estam normals, estam
bé. Per tant, dir que ens protegeix l’Estat no és gaire, per a mi,
no és gaire correcte ni tampoc ho és el fet que em digui que el
metge és qui decideix quan el metge no pot decidir més d’un
any de permís de conduir, no pot dir més.

Jo pens, sincerament, que vostè està d’acord amb aquesta
proposició que hem fet nosaltres i entenc també que no puguin
votar a favor, és un govern que és del Partit Popular, vostès no
podem fer açò, ens ha passat a altres en determinats moments,
no passa res, però és així. El que passa és que de vegades hi
ha, com vostè parlava de la seva joventut, la qual cosa ja em
crema un poquet perquè sembla que els altres som grans, el que
passa és que tal vegada amb la seva joventut allò que van
dient, varen venir a buscar el meu cosí i jo no vaig fer res,
perquè no era jo, jo no ho era; després varen venir a buscar
l’altre i no era jo, del Bertold Brecht, ho llegeixi i tal vegada a la
llarga extrapolant és important.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón, amb la seva intervenció queda
substanciat el debat. I procediríem a la votació. Senyores i
senyors diputats poden votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
26. En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
modificació del Reial Decret 772/97.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3375/01, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la moció
de censura de l'Ajuntament de Sineu.

Passam a la següent Proposició no de llei, que és la 3375,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de
la moció de censura de l’Ajuntament de Sineu. En nom del Grup
Popular, té la paraula la Sra. Salom per defensar la proposició
no de llei.

LA SRA. SALOM I COLL:

Bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. President. El Partit
Popular hem presentat una proposició no de llei molt senzilla,
però amb un contingut molt clar, que és rebutjar, estar en contra

de la moció de censura que es va presentar a l’Ajuntament de
Sineu aquest passat estiu.

Dir que a les eleccions autonòmiques i municipals de l’any
99, la candidatura encapçalada pel Sr. Andreu Matas, afiliat al
PSM, no va obtenir al municipi de Sineu la majoria absoluta. I
com que no va obtenir la majoria absoluta, doncs, com que és
normal es varen asseure els distints grups municipals per
int entar formar una majoria estable que pogués governar el
municipi de Sineu. I es va signar un pacte obert, un pacte legal,
un pacte transparent entre dues formacions polítiques que eren
el Partit Popular i Unió Mallorquina o Unió Mallorquina i el
Partit Popular, és igual, donant la batllia al Sr. Pep Oliver. I així
entre els dos partits tenien una majoria suficient per governar
l’ajuntament.

L’ajuntament, durant un any i busques, fins al passat mes
d’estiu, funcionava amb total normalitat, com qualsevol
ajuntament de la resta de l’illa de Mallorca. Dir que el pacte que
es va signar en aquells moments era un pacte semblant com el
que hi podia haver a altres municipis, com el d’Alaró o el de
Maria de la Salut, on no hi havia cap grup municipal que
tengués una majoria suficient per governar i allà, en aquests
dos municipis, entre el PSM i el Partit Popular varen conformar
una majoria per poder governar.

Però què va passar? Va passar que dins aquest estiu, en el
mes de juliol, es va presentar una moció de censura a
l’ajuntament, una moció de censura encapçalada pel Sr. Andreu
Matas i signada per una regidora, en aquest cas del Partit
Popular, una moció de censura firmada per una regidora
trànsfuga del Partit Popular. I així, a Sineu, els senyors del PSM,
varen aconseguir el que les urnes no els va donar, que és una
majoria suficient per governar en aquell municipi.

Hem de dir, des del Partit Popular, que hi ha un acord signat
entre tots els partits polítics, per anar en contra del
transfuguisme, en aquest cas, a nivell de la nostra comunitat
autònoma, i aposta duim aquesta proposició no de llei aquí. Hi
ha un acord on tots ens comprometem a no signar mocions de
censura, utilitzant regidors trànsfugues, i així, l’acord diu: “Se
comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para
constituir, mantener o cambiar la mayoría de gobierno de las
instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que
provenga de los mismos y a desincentivar el transfuguismo
político a través de la adopción de medidas disuasorias, de
carácter económico, reglamentario y protocolario”. Aquest
acord el varen signar tots els partits polítics, fins i tot em consta
que per part del Comitè Executiu del PSM hi ha un acord allà on
es comprometen a no signar cap moció de censura amb un
trànsfuga.

Què és que aquests acords ja no són vàlids per al PSM?
Tornen enrera d’allò que varen signar i la paraula que varen
donar vostès en el seu dia? No acompleixen allò que firmen? El
que firmen és paper banyat, per a vostès? Creim, des del Grup
Popular, que els del PSM han romput el consens. El PSM va en
contra d’allò que ha predicat durant molts i molts d’anys des
d’aquí, des d’aquesta tribuna. Determinades banderes que
aixecaven vostès quan estaven a l’oposició, basta recordar, per
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exemple, el tema de la incineració que vostès deien, quan
estaven a l’oposició: “Mai en la vida nosaltres consentirem que
hi hagi una incineradora en marxa”; doncs determinades
banderes que empraven vostès quan estaven a l’oposició, com
el tema del transfuguisme, ara que governen totes aquestes
banderes cauen, la seva credibilitat, quan arriben al poder, cau.

On és la seva ètica amb aquesta moció de censura que han
presentat a l’Ajuntament de Sineu? Prediquen, des de molts
llocs, allò que no creuen; i això es diu: hipocresia, hipocresia,
senyors diputats del PSM. Prediquen allò que no creuen
vostès, i tot, per què? Per ambició, per ambició de tenir una
batllia més? Tan important era tenir la batllia de l’Ajuntament de
Sineu? Què és que hi ha carreres entre Unió Mallorquina i el
PSM per veure quins dels dos partits nacionalistes d’aquesta
comunitat té més batlles? Per un poquet més d’ambició i un
poquet més de poder municipal són vostès capaços de tomar
tot allò que consideraven important quan estaven a l’oposició?

Nosaltres, des del Partit Popular hem volgut presentar
aquesta proposició no de llei aquí, en aquest plenari, perquè
creim que som tots els partits polítics amb representació
parlamentària que ens hem de banyar aquí avui, rebutjant d’una
manera clara i contundent l’actitud del PSM d’utilitzar una
regidora del Partit Popular, una regidora trànsfuga per
aconseguir una batllia. Volem el rebuig absolut d’aquesta
pràctica per eradicar entre tots els partits polítics de la nostra
comunitat. Aquesta mateixa proposició no de llei ja la vàrem
presentar en el Consell de Mallorca, allà es va aprovar amb el
vot favorable de tots els grups, llevat, com és normal, el del
PSM, i fins i tot hi ha certs partits polítics que consideren que
aquesta mateixa iniciativa seria bo que es dugués, per exemple,
a la Mancomunitat del Pla.

Senyores i senyors diputats, l'argument que usarà el PSM
el coneixem, ens diran "nosaltres no tenim representació
municipal a l'Ajuntament de Sineu, allò és una llista
independent que no té absolutament res a veure amb nosaltres,
nosaltres no hi podem fer res", i jo els demanaria, i el batle,
milita a qualque partit polític?, el batle, el Sr. Andreu Matas, no
és militant del PSM? D'això sí que en poden respondre, un
militant seu utilitzant el transfuguisme s'ha beneficiat per tenir
la batlia, i aquí sí que vostès, des del PSM , poden actuar,
vostès, vostès per tranquilAlitzar un poc la seva consciència
haurien d'expulsar el batle de Sineu com a militant del PSM, tan
sols d'aquesta manera vostès podran retornar aquí, a aquesta
tribuna, a tenir un poquet de credibilitat. Creguin-me, si avui no
voten aquesta moció amb el Partit Popular i amb els altres grups
polítics que ens vulguin donar suport, la seva credibilitat, la
seva ètica està en entredit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom en nom del Grup Popular.

(Renous diversos)

El Grup del PSM-Entesa Nacionalista ha presentat una
esmena de substitució, la 4443, el Sr. Alorda té la paraula per
defensar l'esmena.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc, efectivament hem presentat una
esmena de substitució perquè pensam que el Parlament de les
Illes Balears és el que ha de marcar les regles del joc democràtic
per recordar-nos a tots que som aquí, a la sala de les Cariàtides,
a la seu del Parlament, el depositari de la sobirania de les Illes
Balears, i és aquí d'on dimana la voluntat general. Jo crec que
aquí hem de fixar les lleis, i les normes que no ens agraden el
que hem de fer és canviar-les o hem de malabejar davant altres
instàncies de caràcter supranacional, com l'Estat, perquè ho
faci. El PP té majoria absoluta, ho té relativament bo de fer a les
Corts Generals.

El que no ens sembla gaire adequat, i ja ho apunt, és que el
Parlament es dediqui a qüestionar acords d'ajuntaments, a
condemnar-los quan, al cap i a la fi, els ajuntaments l'únic que
poden fer és complir la llei. És clar, per tant, que hi ha d'haver
moments de la crítica, comprenem que motius com la moció de
censura de Sineu, com tots els altres, no en faltaria d'altre, han
de ser sotmesos al parer de tots els partits polítics, però no ens
sembla el Parlament el lloc més idoni. Potser en qualque
moment algú es pot sentir temptat d'intentar desacreditar
polítiques o persones o ajuntaments a través d'acords
parlamentaris, creim que aniria ben errats de comptes, perquè
ben aviat el desacreditat seria aquest parlament.

Miri per on, la setmana passada vàrem haver de sentir el Sr.
Jaén Palacios, aplaudit pel PP, on deia que era un escarni a
aquest parlament una comissió d'investigació per investigar un
govern, allò era un escarni ...

(Remor de veus)

Pensin si el Parlament hagués dit quants d'expedients de
disciplina s'havien de treure d'aquest tema o d'altres, conclosos
i amb expedients, amb sentències judicials, cap expedient de
disciplina s'ha demanat que, per cert, segurament seria
interessant que es prengués qualque mesura disciplinària per
sentències, no parlaré de la seva Sr. Font, parl per exemple del
túnel de Sóller, que tornin els doblers, per exemple, acords
parlamentaris.

Però vaja, creim que no és el moment, no és el Parlament el
que ha de fer aquest tipus de condemnes. No creim que, quan
el Parlament està en contra d'una decisió urbanística municipal,
hagi de condemnar l'ajuntament, el que ha de fer és a través
d'aquesta decisió i d'altres, canviar les regles del joc, canviar la
normativa. I això és el que duim en aquesta esmena i ens
agradaria que ens hi poguéssim acostar. Perquè crec que tots
convindrem que en un sistema democràtic, el normal és moure's
dins el marc establert, això és el normal, hi ha gent que trobarà
que tenir el batle amb un regidor és més o menys democràtic, o
amb dos, qualcú trobarà que és més o menys democràtic que un
partit es presenti a les eleccions, no tengui cap regidor ni un, i
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acabi tenint el batle, qualcú trobarà relativament estrany o no
que es pretenguin tenir administracions o institucions amb
minories, però hi ha unes regles del joc, s'hi juga o no, en el cas
del transfuguisme creim que el més net és anar a l'arrel del
problema i anar a la legislació electoral, i si tots hi estam
d'acord, no entenem per què no ho feim. Si tots hi estam
d'acord, perquè jo tenc un problema, també, i és per què no es
canvia la normativa electoral?

Recordem, el tema és complicat, jo crec que tots hi
coincidim, fins i tot la Sra. Salom, el caràcter representatiu del
mandat és una de les bases de les democràcies occidentals des
de la Revolució Francesa, i l'elegit del poble és amo i senyor del
seu escó, això ho hem de corregit d'alguna manera, però hem de
retenir que l'axioma és aquest. Perquè no crec que ningú
pretengui tornar al mandat imperatiu, com ja es recordava, que
avui no tenim i que fins i tot està prohibit per la Constitució, tot
i que hi ha molta gent que, en un sentit contrari, demana que
s'afebleixin les disciplines de partit, hi ha gent que demana
llistes obertes, etc. Com sol ser habitual es diu que és el partit
qui no compleix el programa electoral, el contracte amb els
electors, i és que si ho fa és ell que pensa d'una altra manera. El
problema és delicat.

Pensin en els casos, per exemple, en què la majoria del grup
canvia de parer o deixa la disciplina del partit o, per exemple, en
els casos municipals molt importants, quan és el cap de llista,
és el que ha passat a Sineu. El cap de llista ha canviat de parer.
És ben difícil en aquests casos, tots en pensaran algun, saber
si s'han votat les sigles o la persona, pensin només en un
exemple. A Inca el Sr. Antoni Pons treia majories absolutes,
d'ençà que ell va deixar de presentar-se, la formació política amb
la qual es presentava, va deixar d'entrar a l'ajuntament. De totes
maneres, jo crec que és molt important tractar aquest tema, hem
de ser previnguts i hem d'extremar el zel, i consideram positiu i
necessari establir alguna mena de control de tipus gairebé
imperatiu o pseudoimperatiu en mans dels partits que són, al
cap i a la fi, constitucionalment els encarregats de vehicular la
representació política.

Com a mínim pensam que hem de limitar el marge de
maniobra dels trànsfugues, d'aquí la nostra esmena que es
modifiquin aquestes lleis i així es faci. No parlaré, per exemple,
dels canvis de grup de caràcter estratègic, com el préstec
d'escons o d'altres situacions postelectorals que també es
produeixen amb una certa habitualitat.

I jo els deman, aleshores, per què no es modifiquen les lleis
electorals. Vostè ha llegit un tros de l'acord polític, signat a
Madrid, i una de les coses que deia és que es modificaria la Llei
electoral, no sé per què no ho anomena, això és del 98, jo no
entén per què és que no s'ha produït. De llavors ençà hi ha
hagut el pacte local, se'n recordarà, i una de les coses que s'han
tocat ha estat la moció de censura, però tampoc no s'ha tocat
res, no s'ha modificat res. Com que no volem ser malpensats,
p ensam que tal vegada necessita només una empenta, la podria
donar aquest parlament, i aprofitar per modificar la llei
parlamentària nostra i actuar sobre el transfuguisme; també
actuam, també ho demanam amb una esmena sobre el
Reglament del Parlament, perquè, curiosament amb aquesta

sensibilitat totes les propostes que va fer el nostre grup des de
ponència, han estat rebutjades, de moment, la veritat és que les
hem presentades en esmenes i hi haurà ocasió, confiam que ens
puguem trobar, perquè, de moment tot i el compromís que hi ha
al pacte, que vostè ha llegit sobre els reglaments, nosaltres, en
aquest parlament, no s'ha volgut fer, no hi ha hagut el consens
per fer-ho, esmenes presentades per aquest grup.

Sobre la proposició del PP, jo diria, com a mínim, dues coses
d'entrada, que hi ha incorreccions, en primer lloc s'afirma que
tots els partits amb representació institucional varen signar un
pacte antitransfuguisme, i això no és cert, d'entrada hi ha un
partir, amb més de 20 o 25 anys, ben institucionals a les Illes
Balears, que és Sineuers independents, que no el va firmar, i jo,
vostè ja se m'ha avançat, ho diré per enèsima vegada que
Sineuers Independents no té cap vincle orgànic ni n'ha tengut
mai amb el PSM-Entesa Nacionalista, no els podem donar cap
mena de consigna ni d'instrucció. No dic que no ens interessàs
alguna vegada, ens hagués agradat, per ventura sí, no li dic que
no, però no hi és, no hi és, ni el 99, ni el 2001, ni hi ha estat mai,
per tant, del seu pa, en aquest moment, en fan sopes, i fan el
que consideren adequat. Per cert, em fa la impressió que en
mocions de censura no li han explicat bé la història del PSM.

L'altra incorrecció és quan diu que la moció de censura de
Sineu romp el consens per eradicar aquesta pràctica, això
tampoc no és així, d'entrada perquè Sineuers Independents no
és del pacte, però segona perquè, sobretot, el PP, que sí n'és
un, a mi m'agradaria que recordi com governen a Santanyí, o és
que els senyors que es presentaren amb Cosme Adrover no
s'han transfugat per donar el batle de Santanyí l'any 99, on eren,
o el Sr. Cosme Adrover no és ningú, o és Cosme Adrover que
munta un partit i després els trànsfuga del seu partit? Per favor,
a Santanyí hi ha un batle del PP amb trànsfugues, això és així.
Però preferesc parlar d'Illes Balears, perquè d'ençà del 98, el PP,
i no només el PP, ha presentat mocions de censura, jo no he
repassat les d'Andalusia, les de Canàries, les del País Valencià,
només n'hi recordaré una perquè és de la setmana passada, la
d'Estepona, amb ex-Gil, treuen un batle del PSOE, jo no acab
d'entendre, idò, aquest doble sedàs.

I ho comprenc, eh?, en part, la veritat és que treure un Gil y
Gil, un s'ho hauria de pensar, jo els deman als del PP i als del
PSOE si a Marbella hi hagués una possibilitat d'ex-gils, què es
faria?, no hi pensarien ni un minut?, tal vegada no, però un
minutet, per llevar aquest personatge de la batlia de Marbella?,
jo crec que valdria la pena pensar-ho un minutet, tal vegada no,
i s'han de respectar els pactes, però valdria la pena, perquè de
vegades hi ha votacions que són explicables.

Jo tenc aquí els motius de la moció de censura de Sineu, n'hi
ha de saborosos, "com que he dit que no hi entr, no hi entr",
"com que he dit que no hi entr, no hi entr", però si en aquest
parlament és la seva tècnica parlar-ne, n'hauríem de parlar,
perquè hi ha denúncies molt importants, són aquí, són aquí. Jo,
per descomptat, no hi entraré.

Però sí vull entrar en una cosa, perquè crec que és
fonamental, dins el debat del transfuguisme, el tema més
pervers és la corrupció, la corrupció és el tema fonamental, això



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 76 / 20 de novembre del 2001 3321

 

és el més greu, és molt diferent discutir qui té la representació,
si la persona, el partit o qui, a veure que qualcú canvia de parer
perquè li convé per treure'n profit personal, i això és el que ha
canviat la dimensió i la percepció del transfuguisme, perquè
aquí el debat ja no és teòric, això és una altra cosa, i
desgraciadament això és el transfuguisme que més hem hagut
de sofrir a les Illes Balears. Ens recordam de l'ignominiós cas de
Calvià, sense cap disciplina de ningú, maletins, ens recordam
de tots els càrrecs que s'oferiren a tots els trànsfugues d'Unió
Mallorquina a l'operació del 94 per eliminar Unió Mallorquina
del mapa, tots els que no anaven amb el partit quedaven dins
l'administració. Ens recordam dels casos de Peralta, de Ricci, i
tots ells afectant evidentment casos de molta repercussió
econòmica i política.

Però, tanmateix que quedi ben clar. El transfuguisme al
nostre parer -i acab, Sr. President- per honest que sigui, i n'hi ha
que realment es mou per idees o perquè els afectats es pensen
que encerten, com jo crec que va ser el cas de Joana Aina Vidal
a l'anterior legislatura o com pens que ha estat el d'ApolAlònia
Llull a Sineu, en qualsevol cas, en aquests casos i tot, des del
PSM consideram que és una distorsió de l'esquema
representatiu i no li donam suport. Vull que quedi ben clar la
posició del nostre grup al respecte i, per tant, considerant que
és una pràctica indesitjable, demanam que es modifiqui la
legislació per evitar aquestes pràctiques.

Per això donam suport al pacte antitransfuguisme i des del
nostre grup, al nivell en què pot el nostre grup, el mantendrem.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Jaén Palacios, per què em
demana la paraula?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Le pido la palabra por alusiones, Sr. Presidente.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

I jo també alAlusions, Sr. President, i esper que me l'atorgui.
Gràcies. Seriosament, però, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Anem per parts. Sr. Jaén Palacios ...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, se ha dicho que yo dije una cosa que no dije y quisiera
decir lo que dije.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, Sr. Jaén Palacios, li don la paraula per decir lo que dijo,
però escuetament.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo dije, digo y mantengo,
y en eso no ...

(Remor de veus)

... dije, digo y mantengo, y no es una opinión personal, es
una opinión de tratadistas, que la comisión de investigación
que aquí se había creado era un instrumento de perversidad
política, porque la única prueba y la muestra más clara era que
el Gobierno por primerz vez en la historia de las comisiones de
investigación no había comparecido, y eso fue lo que dije, no
lo que el señlor portavoz del PSM acaba de decir. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios.

Sr. Font, vostè s'ha donat per alAludit, per quin motiu?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Pel motiu que els meus adversaris polítics és l'únic que
poden dir de mi després de devuit anys de política, per la
baixesa del ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, no li he donat la paraula, encara. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bé, però em demanava el motiu.

EL SR. PRESIDENT:

Estic intentant analitzar si l'alAlusió posava en tela de judici
la seva integritat ...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò li donaré un argument a vostè perquè ho analitzi. Pensi
que tenc filles que es diuen Font Gutiérrez, i no voldria mai que
després de setze anys hi hagués individus, individus que
puguin posar, en cap moment, en tela de judici, son pare, per
aquest motiu, miri, per aquest motiu, només, Sr. President, més
important que moltes coses d'aquesta vida i estic cansat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, li don dos minuts per defensar la seva postura.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Alorda, amb tot el respecte
d'aquest món, en tot, però, jo no em reforçaré amb les urnes,
que vostè ha reforçat un exbatle amb les urnes, una part de la
justificació a un moment donat ha estat el vot, jo no, si jo em
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vaig poder equivocar un dia, jo li he explicat, un dia li ho vaig
explicar al Sr. Grosske, i veig que ell ho va entendre, si jo em
vaig equivocar una dia, no ho he negat, no mai del que vostès
de vegades han dit aquí, jo no estava en cap formació política
en aquell temps, sempre he donat la cara, no m'he amagat
d'aquest problema, però li diré una cosa, Sr. Alorda, jo accept
el sistema i he estat castigat pel sistema, i ho dic amb la cara alta
i em poden mirar i no estic empegueït, en canvi sí que em sap
greu haver-ho de reconèixer, i si vostè creu que m'ha de seguir
"matxacant" amb això, faci-ho, però com que ho fa des de la
mentida, jo també puc fer interpretacions respecte del
nacionalisme amb moltes coses que passen món, i seria injust
que ho fes, perquè sé que vostè no és igual que els altres.

Jo conec amics del PSOE que són bon companys meus, que
han militat a partits pro-eta, i han tornat al lloc i han reconegut
situacions, creu vostè en l'estat democràtic? Sra. Francina
Armengol, vostè no sap el que diu, qualcú de més enrera li ho
explicarà ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, defensava molt bé la seva postura, però no se'm
vagi per les bardisses.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, jo accept que vostè pensi això, a tothom li
accept que em faci advertències, però aquelles que surten del
cor, Sr. President, i del cap, els altres que no les poden tenir ni
dins el cor ni dins el cap, demanaria que les respectassin,
perquè aquestes són de Font Barceló, m'explic?, és genètica
aquest tema.

Sr. Alorda, li record, usi altres arguments, que no faig bé la
defensa dels pagesos, que no faig bé la defensa de l'aigua,
tregui les mangarrufes que vulgui treure, no en trobarà cap,
però deixi aquest argument, vostè creixerà, si no jo hauré de
jugar al que vostè juga, i em serà molt més fàcil del que li és a
vostè, perquè a mi, després de quinze anys, tothom ja sap
exactament el que hi ha, i miri jo som d'aquells que pensa que
aquell que s'ha equivocat ho reconeix, paga pel sistema, té dret
pel sistema, i si no creim en el sistema, hem de ser valents i hem
de dir que el sistema tampoc no funciona, el que no pot ser és
que el sistema ens vagi bé quan el vent ve a favor i ens vagi
malament quan ens ve en contra.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Em deixarà intervenir un segon o ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no li deixaré intervenir un segon, Sr. Alorda, ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, no, jo li deman, la veritat és que m'hagués agradat per
aclarir aquestes situacions ...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè sap que no hi ha torn reglamentari i a les
interpelAlacions, a les ..., no es munta un debat.

Sr. Ramon, en nom del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista,
té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Volia començar per dir que el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista donarà suport
a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular, li donarem suport pel seu contingut, per
la proposta en concret que es diu de rebutjar la moció de
censura de Sineu avalada pel vot d'una persona trànsfuga. Així
i tot diríem, d'entrada, que no compartim del tot la intervenció
que ha fet la representant del Grup Parlamentari Popular i, en tot
cas, voldríem dir algunes coses en relació amb aquests temes
del transfuguisme i del comportament ètic en la política, que
crec que al final és del que es tracta i el que és important.

He dit que no compartim del tot la intervenció que s'ha fet
des del Grup Parlamentari Popular, perquè és molt fàcil
condemnar un partit acusant-lo d'hipocresia quan resulta que,
des del Grup Parlamentari Popular, es condemna només el
transfuguisme, quan els va bé, ja s'ha dit el que ha passat
històricament en aquesta comunitat, no val la pena repetir-ho
massa, des del que ha passat en aquest parlament amb els
trànsfugues parlamentaris, des del que va passar, que
segurament és el cas més greu de corrupció política que hi ha
hagut mai en aquesta comunitat, de l'intent de comprar un
trànsfuga al municipi de Calvià, al que es fa ara mateix als
municipis de la Costa del Sol, que també s'ha comentat, des de
mocions de censura o des d'assumir un percentatge molt
important de trànsfugues d'un partit que s'havia presentat a les
eleccions amb unes altres sigles, tot això ha passat, però bé,
independentment que jo crec que des del Grup Parlamentari
Popular es practica també aquesta hipocresia que imputen a
altres, nosaltres hem de dir que, com que no tenim el més mínim
problema, nosaltres volem condemnar el transfuguisme i les
mocions de censura en base a trànsfugues, es produeixin allà
on es produeixin, els votaren a favor en aquesta qüestió, i a
més perquè creim, i amb això no passa res, tenim una diferència
amb el portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, pensam que el Parlament efectivament ha de fer
lleis, si estan malament les ha de modificar, ha d'aprovar el propi
reglament d'aquest parlament i s'ha de deixar això més aclarit del
que està en aquests moments, però pensam que les
declaracions institucionals, ètiques, morals, de principis polítics
es fan habitualment en els diversos parlaments, es fan en
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aquest i, per tant, no qüestionam que es puguin continuar fent
i que es pugui fer una condemna genèrica del transfuguisme i
una condemna explícita d'un cas concret de transfuguisme.

Dit tot això, també voldria dir que el transfuguisme no és un
fenomen fàcilment abordable amb mesures legislatives o
reglamentàries, els transfuguismes no són tots iguals, n'hi ha de
diferents tipus, n'hi ha de més greus uns que els altres, a la
passada legislatura, en aquest parlament, també hi va haver una
persona que va abandonar un grup i es va passar a un altre, i jo
crec que ningú no li poc recriminar un comportament poc ètic
a aquesta diputada que es va canviar de grup, per tant no
sempre és el mateix, el pitjor, el que s'ha de combatre
absolutament són els interessos personals, els interessos
econòmics, el benefici que en puguin treure directament o que
puguin cercar que vagin a altres persones, a altres institucions
amb la pràctica del transfuguisme, perquè molt més enllà d'això
és difícil de regular, i nosaltres pensam que s'ha de fer un esforç
de regulació, i pensam, ja dic, que en la reforma de reglament
que hi ha en tràmit, hem de saber trobar una norma que
condemni el transfuguisme, però solament el transfuguisme, no
altres coses, amb les reformes que hi ha hagut fins ara quedava
bastant confús i bastant complex i, per tant, que és molt difícil
trobar una norma general que impedeixi, que prohibeixi
qualsevol forma de transfuguisme, el que hi ha d'haver és un
compromís ferm dels partits de no acceptar aquestes actituds
mancades d'ètica i que no s'utilitzi els trànsfugues per a
beneficis de partit o per afavorir interessos personals, però
entrar en molt més detall, en reformes electorals, ja dic que al
pacte antitranfuguisme que es va firmar a Madrid es va en
aquesta línia, no s'han trobat fórmules prou correctes i pensam
que serà molt difícil, però és que també, sincerament, és bo que
la llei defineixi al màxim aquestes qüestions difícils de definir,
que els reglaments ho tenguin clar, que es penalitzin els
trànsfugues, però tot això no faria falta si els partits polítics
d'una manera decidida tenguessin el compromís real de no
acceptar mai els vots dels trànsfugues per canviar majories,
però tant si passa a Sineu com si passa a una altra banda, si
passa a un consell insular com va passar anteriorment, si passa
a un municipi d'una altra banda i, per tant, vegem, hipocresies,
crec que no estan massa en condicions d'acusar ningú
d'hipocresies, però és igual, vostès no tenen un comportament
exemplar, no poden donar lliçons a ningú, no en poden donar,
però aquí ens han dit que s'ha de condemnar, que és bo que
aquest parlament condemni el transfuguisme que s'ha produït
a Sineu i una moció de censura que ha canviat un batle, per
cert, el pacte aquest ja és bo i transparent, a pesar que no hi
havia el partit que tenia majoria dels vots, en canvi el pacte de
progrés per al Govern balear ja és dolentíssim, és antinatura i no
sé quantes coses més, el pacte que ha estat desbancat per
aquesta moció de censura. 

Bé, doncs tot això, crec que no poden donar lliçons a ningú,
que tenen una trista història per endavant, però si vostès volen
canviar, estaríem tots molt contents, en qualsevol cas el
contingut de la proposició el consideram correcte, nosaltres
també volem condemnar aquest cas de transfuguisme i hi
donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d'esquerra Unida i
Ecologista.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, una qüestió d'ordre. Estam mantenint un debat
sobre una proposició no de llei, a la qual se li ha presentat una
esmena, que no sabem si el grup proposant de la proposició no
de llei l'admet o no i, per tant, el debat queda una mica ...

EL SR. PRESIDENT:

Procedimentalment, Sr. Crespí, una vegada que els grups
hagin fixat posició respecte de l'esmena, perdó, a la proposta
que ha fet el grup presentant de la proposició no de llei, es
podrà, tendrà torn per fixar posició respecte d'això. El
pensament d'aquesta presidència, atesa la complexitat de
l'esmena, és que si el grup presentant de l'esmena ho demana,
donar-li la paraula i finalment que el grup que la presenta fixi
posició.

Ara li correspon a la Sra. Armengol, en nom del Grup
Socialista, fixar posició respecte de la proposició no de llei i de
l'esmena, si ho considera oportú.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades. El Grup Parlamentari Socialista vol aprofitar la
intervenció d'avui i la proposició no de llei que presenta el Grup
Popular, per torna a reafirmar-se en el pacte antitransfuguisme
que va signar el 98, com ja s'ha esmentat en aquesta cambra.

De totes formes, sí que volem dir que donarem suport a la
proposició no de llei que presenta el Grup Popular, tal i com es
va fer ja al Consell Insular de Mallorca, tot i entenent que hi ha
molts de punts que esmenta el Sr. Alorda on es falseja la
realitat , tot i que aquesta moció de censura de l'Ajuntament de
Sineu no és la primera que romp el pacte antitransfuguisme
signat per tots els partits polítics. Per tant, volem que avui sigui
una ratificació d'aquest pacte antitranfuguisme, com a grup
parlamentari i com, evidentment, partit que representam.

Però també hi volem fer una sèrie d'apreciacions. Entenem
que el Partit Popular és molt arriscat per dur aquí avui aquesta
proposició no de llei de rebuig d'una moció de censura,
nosaltres entenem que rebutjam avui i votarem a favor de
rebutjar la moció de censura de Sineu, com rebutjam totes les
mocions de censura que hi ha hagut en aquestes Illes Balears
i, evidentment, també a tot l'Estat espanyol, perquè és on s'ha
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signat el pacte antitransfuguisme. Nosaltres entenem que, a
part de les modificacions de les lleis electorals, es necessita de
voluntat política per practicar o per fer viable el pacte
antitransfuguisme, una voluntat política que no hem vist gens
clara al Partit Popular que ha governat durant setze anys
aquesta comunitat i que, a més, ha tengut tres trànsfugues en
aquest parlament, que ha donat suport a un canvi al Consell
Insular de Menorca amb un trànsfuga i que, a més, s'ha donat
supervivència activa als membres que varen fomentar aquest
pacte amb un trànsfuga al Consell Insular de Menorca, on es va
desbancar un socialista, igual a l'Ajuntament d'Eivissa, l'actual
senador del Partit Popular va ser batle amb el vot d'un
trànsfuga, i com no parlar del que ja s'ha esmentat abans, en el
cas Calvià un gran frau, un gran intent de frau, volien posar un
batle del Partit Popular a l'Ajuntament de Calvià i s'oferien 100
milions de pessetes, per tant nosaltres entenem que tot això
també necessita de rebuig. I és una llàstima que el primer rebuig
que es fa en aquest parlament, sigui per una moció de censura
concreta i no sigui per totes les mocions de censura que hi ha
hagut en aquestes Illes Balears, i per un compromís del Partit
Popular, no de condemnar el PSM ni la moció de censura de
Sineu, sinó un compromís de condemnar tots els casos de
transfuguisme a les Illes Balears, i un compromís de no tornar
a usar trànsfugues per arribar a governs municipals, ni a govern
de comunitat ni a governs de consells insulars. Això és el que
nosaltres entenem que hauria de fer el Partit Popular aquí i avui.

També volem recordar, encara que sigui d'una forma molt
breu que tenim, en aquest moment, des del setembre del 2000 al
novembre del 2001, però jo també crec que interessa que
tothom ho sàpiga, el Partit Popular ha accedit a governs
municipals, repetesc, del setembre del 2000 al novembre del
2001, molt després d'haver firmat el pacte antitransfuguisme, ha
accedit a govern municipals amb vots de trànsfugues,
desbancant els batles que hi havia en el seu moment a Mislata,
al Puig, a Sant Vicenç del Repeig, a El Franco, a Cabrales, a La
Guardia, a Los Molinos, a Sevilla la Nueva, a Algodonales, a
San Roque, a La Línea de la Concepción i darrerament a
Estepona. Per tant, jo crec que la condemna hauria de ser
unànime, m'imagín que el Partit Popular a les Illes Balears ja ha
enviat tot tipus de cartes i advertències als seus companys del
Partit Popular, perquè no utilitzin els trànsfugues per accedir als
p oders municipals, perquè això és el que vénen a fer aquí avui,
per tant, quan vostès parlen d'hipocresia, s'ho haurien d'aplicar
molt bé a vostès mateixos, perquè és bastant inconcebible que
vostès facin aquestes mocions de censura per tot l'Estat, que
les hagin fet històricament a la nostra comunitat autònoma i que
surti el Sr. Zaplana i diguin que són justificades aquestes
mocions de censura perquè els grups municipals no funcionen,
que surti el president de Màlaga, del Partit Popular, i justifiqui
la moció de censura de l'altra setmana a Estepona que, a més,
no només romp el pacte antitransfuguisme, sinó que es romp,
i és més greu, el pacte anti-gil, i vostès arriben al govern
d'Estepona amb gent que està en el jutjat penal per infraccions
urbanístiques (...), els altres veuen la palla dins l’ull extern i la
biga dins el propi, normalment no la saben veure. Per tant, Sra.
Salom nosaltres li donam suport a la proposició no de llei,
perquè estam en contra dels pactes antitransfuguisme, per tot
i el nostre partit ha tengut membres que han fet pactes
antitransfuguisme, perquè supòs que això serà el que em dirà i

estan expulsats del Partit Socialista, els seus quan han fet un
pacte antitransfuguisme els han promogut institucionalment
cap amunt, els peguen una puntada cap amunt, nosaltres els
treim del partit, això és la diferència entre uns i altres. 

Per tant, perquè el seu vot ens sembli sincer, quan pugi aquí
té l’oportunitat de condemnar l’ús del Sr. Peralta, l’ús del Sr.
Lafuente, del Sr. Ricci, del Cas Calvià, de l’Ajuntament
d’Eivissa, avui quan pugi aquí condemni tots els trànsfugues
que ha utilitzat el Partit Popular, que ha utilitzat el Partit Popular
a nivell estatal i tal vegada el seu vot pareixerà més sincer.

Moltes gràcies. 

(aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Armengol. La Sra. Salom té un torn,
podem dir de contradiccions o rèplica a tots els intervinents
fins ara. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri Sr.
Alorda, vostè avui ha vengut en aquesta tribuna i em cregui em
sap greu, ens ha fet volar coloms, ha fet filigranes perquè el seu
grup no es vol banyar aquí públicament per condemnar, per
rebutjar, per dir que els sembla malament que a Sineu, un batle,
un militant del seu partit hagi aconseguit una batlia amb un vot
trànsfuga i això és el tema i l’objecte del debat d’avui, de la
proposició no de llei que ha duit el Partit Popular, parlar del
tema de Sineu, no entram en altres temes que es poden plantejar
qualsevol dia i en qualsevol moment amb una altra moció, però
la iniciativa ha estat del Partit Popular, arrel del que ha passat
fa uns mesos a Sineu, volen discutir altres temes, facin una
iniciativa, quan vulguin discutim d’allò que faci falta.

El Sr. Alorda ha dit que ells no tenen absolutament res a
veure amb Sineuers Independents i resulta que ens esgrimeix
des de la tribuna els papers que han duit a posar aquesta moció
de censura a Sineu, com quedam? Vostès no tenen res a veure
amb ells, però vostès tenen els papers i tot el que ha originat
que es presentés aquesta moció de censura? Convendria que
ens ho expliqués, a més sempre diu que hi ha coses ocultes
vostè, que sempre darrera una moció hi ha coses ocultes. Amb
la seva mentalitat jo li hauria de fer la pregunta a l’inrevés, ha
obtengut res a canvi aquesta regidora trànsfuga del Partit
Popular per signar aquesta moció de censura? Li han donat res
a canvi? Jo no ho sé, però vostè convendria que ens ho
expliqués, perquè segons diu vostè té els papers i sap tot el
que ha passat en el terme municipal de Sineu.

L’esmena que ens presenta vostè és una esmena de
substitució, ens demana que el Parlament insti a Madrid a
canviar segons quines lleis, que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern balear a canviar segons quines lleis i que el
pròxim Reglament també s’inclogui. Miri, cap problema, cap
problema per acceptar això, l’única cosa que li demanam és que
no sigui una esmena de substitució i sigui una esmena d’adició,
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votéssim el text que proposa el Partit Popular, que és rebutjar
el que ha passat a Sineu i com a segon punt, tot el que ha dit
vostè, cap problema des del Partit Popular. El tema està en les
seves mans, la pilota en aquests moments està damunt la seva
teulada, si vostè vol que aquest Parlament insti a tota una sèrie
d’institucions a canviar la normativa, s’aprovarà supòs per
unanimitat, però també vostès, el PSM, han de rebutjar la moció
de censura de Sineu. I dir-los als senyors del PSM, vostès al
llarg de la història han estat màsters en posar mocions de
censura. A Vilafranca varen arribar a la batlia a través d’un vot
trànsfuga de gent del Partit Popular, varen arribar a través de
vots trànsfugues i varen arribar a través d’una moció de
censura i el seu Secretari General, com va arribar a la batlia de
Santa Maria? Amb una moció de censura i trànsfugues del
Partit Popular, és que a més sempre són els nostres que se’n
van amb vostès a l’hora de posar mocions de censura.

Nosaltres des del nostre grup parlamentari, els demanam
que condemnin aquesta moció de censura, que expulsin el seu
militant, avui batle de l’Ajuntament de Sineu, si no és així, a
partir d’ara les seves paraules, el que ens diguin, el vent les
se’n durà i els papers que signin vostès a partir d’ara, seran
paper banyat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda té la paraula en un
torn de rèplica. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot apuntar que crec que he
deixat clar a la nostra intervenció que nosaltres tenim una
postura com a grup i com a partit contrària al transfuguisme,
l’hem mantingut i el mantendrem aquest compromís, si hi
hagués una declaració com s’ha apuntat de caràcter general de
condemna al transfuguisme, probablement creim que el
Parlament el que ha de fer són les regles del joc, però hi
estaríem d’acord, encara podem suspendre i prendre'l i tothom
és adult, jo entenc que tothom és adult per saber traslladar
aquest acord a tots els llocs que convengui.

Les condemnes úniques i explícites a un ajuntament no ens
sembla adequat, com s’ha mogut dins la normativa i no es fa en
el Congrés dels Diputats cada dia a cada un dels municipis que
s’ha comentat, o a cada un dels Parlaments autonòmics. Però si
el que vol és quedi clara i palesa aquest posicionament, facem
un absolució de tràmit, o un compromís o en comptes de tal i
com està redactada, que no és precisament per aconseguir-ho.

Papers ocults, jo li vull aclarir que tenc el registre d’entrada
de l’Ajuntament de Sineu, li he dit, els motius que expliquen i
que explicaren allà de la moció de censura, jo no hi era, però
m’he preocupat perquè havia de preparar una moció, si hagués
estat a Estepona o a una altra banda també m’hagués
preocupat. Per cert, a Estepona no només és aquest senyor amb
urbanisme, sinó que l’àrea d’urbanisme l’han donat al ex-Gil,
per tant, alerta. No dic temes ocults, aquí hi ha coses que no

són ocultes, jo he dit que no he volgut entrar en el contingut i
aquí estan els motius, vostè també els pot tenir, estan en el
registre d’entrada. Però clar el Sr. Font, em sap greu perquè
precisament no ho duia, l’he vist i s’ha m’ha ocorregut, jo el
que volia dir sobretot és no basten, fins i tot quan hi ha hagut
condemnes jurídiques de tribunals, no hi ha hagut condemnes
polítiques i em referia especialment al Túnel de Sóller, fins i tot
em sabria greu fer cap mena d’alAlusió personal i la retir, però sí
les condemnes jurídiques polítiques, tema del Túnel de Sóller,
etcètera. Vostès han insinuat que hi ha hagut, jo crec que una
infàmia, que només perjudica a qui la fa respecte que com tenen
els tribunals de selecció en el cas de la Sra. Llull, és que ho trob
de molt mal gust el que s’ha fet en aquest tema.

Per tant, no crec que vagi per aquí, sinó la crítica general del
transfuguisme, que podem compartir com una perversió, com
una fórmula no adequada de distorsió de la representativitat,
però no la fórmula dels càrrecs, comprant amb pessetes o
càrrecs. Aquesta fórmula la tenen, vostès han fet el màster de
comprar càrrecs, nosaltres hem fet mocions, però no les hem
amagades mai, a Vilafranca hi va haver un batle d’UM, el PSM
hi va participar amb trànsfugues del Partit Popular, de llavors
ençà tenim majoria absoluta, a Vilafranca i Santa Maria, els
pobles ho varen valorar d’una altra manera, actuant sempre
dins la legalitat, hi ha pràctiques dins la legalitat que es mouen
dins una situació, una frontera estranya dins allò que és el
marge democràtic i nosaltres estam disposats a arribar a una
passa més endavant.

Jo crec que el PSM va assumir el compromís l’any 99 i el
complirem, ara d’aquí a dir que expulsem a un militant per
participar a una agrupació d’electors i prendre una decisió
sobirana a un altre indret, ho trobam excessiu, en tot cas ho
discutirà el partit, però no el Parlament sobre el que farà. Però
m’ho està dient gent que l’han condemnada per suborn, no li
ha fet res i s’han emparat que havia prevaricat i no ha pres cap
decisió, vostè mateixa l’he vista alguna vegada pels papers en
assumptes d’aquest tipus. En qualsevol cas, el partit decidirà
el que hagi de fer, no considera que l’element sigui aquest
tema, el que sí li assegur és una cosa, el PSM no participarà
dins aquest tema de pactes mentre es mantengui aquest pacte
antitransfuguisme i per part del nostre grup és tot l’interès que
això sigui així.

En el tema que sigui d’adició, nosaltres no tenim cap
problema, nosaltres volem avançar en aquest sentit, volem si el
Partit Popular es vol implicar ho trobam una cosa positiva, el
Reglament del Parlament no hi va haver manera, avui s’ha
tornat a dir que hi ha uns transfuguismes, que hi ha préstecs
d’escons que és una cosa diferent, naturalment, que hi ha
situacions que són males de regular. Jo crec que hauríem de fer
l’esforç per regular-ho, perquè el normal dins el joc democràtic
és que qui compleixi la normativa constitucional electoral no
sigui taxat de poc ètic. En qualsevol cotó d’ètic entre uns i
altres, estic disposat a posar-lo quan vostè vulgui i valdria la
pena no posar-lo mai, perquè crec que el PP ha de ser ètic i
nosaltres també, això hauria de ser una premissa, no hauria de
ser cap afegit.
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Només i ja acab Sr. President, perquè ara justament trobava
allò de veure si s’havia complit el pacte antitransfuguisme, la
contesta que va donar el Sr. Rato, quan li varen demanar tots
aquests casos que deia la Sra. Armengol, li varen demanar
vostè considera que s’estan complint el pacte
antitransfuguisme? I el Sr. Rato diu sí, el pacto ha surgido
efecto porque hay menos situaciones de transfuguismo que
antes, bé nosaltres per descomptat no només donam per
suposat això, sinó que des del PSM no hi participarem, ja li dic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Salom a vostè li pertoca dir
si suspenem la sessió per intentar consensuar tal i com ho ha
plantejat.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només dir-li al PSM que nosaltres
estam disposats a acceptar la seva esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vostè em pot demanar que suspenguem la
sessió per contar-li al PSM...

LA SRA. SALOM I COLL:

Nosaltres el que volem és que es voti el tema de Sineu, si a
més es pot fer una votació conjunta entre el tema de Sineu, que
és el nostre text  i el seu conjuntament, cap problema, si no és
així no cal suspendre la sessió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Accepten la transacció plantejada senyors del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista? 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No ho acab d’entendre, jo el que
deman és que si s’addiciona, es puguin votar els apartats per
separat, naturalment. Com és pràctica habitual, si un està
d’acord amb una cosa la vota i no pareix que s’hagin de fer
xantatges parlamentaris, és el nostre parer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, mantenen la seva proposició.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo mantenc, si es vota en bloc el tema
de Sineu i la seva esmena d’addició, cap problema. Votació per
separat el nostre grup no accepta l’esmena del PSM.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar Sra. Salom. Aleshores el debat ha quedat
substanciat i per tant, correspon procedir a la votació.

Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables 50, abstencions 4, en
contra cap. Per tant, queda aprovada la proposició no de llei
3375 presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a rebuig
de la moció de censura a l’Ajuntament de Sineu.

IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa, d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 3552/01, de creació del Col A l eg i
Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.

Següent punt de l’ordre del dia, és la proposta de la Mesa
oïda la Junta de Portaveus de la tramitació directe i amb lectura
única del projecte de llei 3552 de creació del Col Alegi
Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears. La
cambra es pronuncia unànimement a favor que tractem aquest
projecte per lectura única? Per assentiment queda aprovada
aquesta proposta de la Mesa.

V. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 3552/01, de creació del Col Alegi  Professional  de
Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears, per tramitació
directa i lectura única.

Ara correspon el debat sobre si procedeix de la tramitació
directa i amb lectura única del projecte de llei 3552 de creació
del ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues. S’aprova?
Per assentiment declaro aprovada la Llei de creació del ColAlegi
Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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