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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, senyores i senyors dels
mitjans de comunicació, reprenem les sessions d’aquest
parlament en el primer període de sessions de l’any 2002.
Benvinguts tots. Les reprenem, com és habitual, amb el torn de
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 316/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l'atorgament de llicències per a nous pous.

La primera és la RGE núm. 316, ja de l’any 2002, relativa a
atorgament de llicències per a nous pous, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Medi Ambient, vostè sap que vostè mateixa i jo
aquests dies i ahir vespre ens vàrem poder veure amb un grup

de persones, d’empresaris afectats per les mesures preses per
la conselleria, mesures que jo crec que, en segons quins casos,
poden estar bé, i en uns altres es fa necessari obrir un poc. Per
això li demanam si pensa mantenir la postura de no donar
llicències per a nous pous.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, tal com vostè ha dit, Sr. Font, ahir vàrem tenir una
reunió llarga per parlar precisament d’aquest tema, i tal com
també vaig dir ahir i li torn repetir avui, és evident que per part
de la Conselleria de Medi Ambient estam oberts a analitzar
qualsevol tipus de solució, però també és evident que en



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / 5 de febrer del 2002 3615

 

aquest moment els nostres aqüífers es troben en un estat -que
també en vàrem poder parlar ahir- en un estat jo diria, si no
lamentable, en molt males condicions, i es fa necessari aplicar,
en aquest cas, la llei, que és el Pla hidrològic de les Illes
Balears.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, miri, amb un esperit
total de colAlaboració jo puc coincidir amb vostè que hi ha
aqüífers que estan en perill; jo fins i tot de qualcun li he
demanat que no concedís més pous i se n’han concedit, és a
dir, que podem coincidir. Jo l’únic que faria seria fer-li una
proposta: que canalitzàs, si és possible, que dels aqüífers no
classificats que s’han vist afectats, que són, a les serres
centrals, el d’Artà i el de Felanitx, que es fiquin dins els sis que
vostè ha deixat on es poden fer pous, amb la qual cosa siguin
nou en total, i que són tres aqüífers que vostè sap que no
tenen perill, sap que no tenen perill. 

I li demanaria que estudiàs la possibilitat que l’aqüífer Inca-
Sa Pobla, i sobretot el de Sa Pobla, que ha quedat sense poder-
ne fer, és a dir, no estic agranant cap a ca meva, ni molt manco,
però de Búger cap a Inca que es pogués obrir, amb la qual cosa
d’aquesta forma vostè estaria fent feina amb els no classificats
llevat d’aquest tram de l’aqüífer d’Inca, i crec que el sector, que
potser a la segona pregunta en podem parlar més, el sector
tendria una sortida que tanmateix el duria a una reconversió de
les seves empreses, però seria una sortida que no posaria en
perill en cap moment els aqüífers i, per altra part, d’una forma
tranquilAla, poc a poc, el sector es podria anar adaptant a (...),
que això canvia sense cap dubte i en això podem coincidir.

Li deman per favor que s’ho miri amb afecte i sé que no la
pos entre l’espasa i la paret, li estic dient aqüífers que no estan
classificats llevat només d’aquest tros d’Inca, que sí que hi
estaria. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li torn dir que, tal com
vàrem parlar ahir, a més, des de la Conselleria de Medi Ambient
analitzarem una vegada més totes les dades de les quals
disposam, que crec que són profuses perquè n’hi ha moltes, i
per tant a veure quines possibilitats hi hauria de fer alguna
d’aquestes qüestions que vostè planteja. 

De totes maneres jo voldria fer-li esment també, a vostè i a
la resta de la cambra, que una vegada feta l’anàlisi de les
concessions i autoritzacions ja resoltes o que estan en
tramitació, mostra que en molts de casos, com vostè sap, s’han
superat àmpliament els superàvits estimats, de manera que s’ha
de fer alguna solució per recuperar aquesta aqüífers que ara es
troben a nivells molt baixos. Això s’ha fet aplicant el Pla
hidrològic de les Illes Balears, ho vull tornar a recordar,
precisament un pla hidrològic que va ser proposat pel Partit
Popular en el seu moment, i ha estat aplicant aquest pla
hidrològic com s’ha duit a terme aquesta actuació, perquè en
realitat l’estat dels nostres aqüífers, com dic, està en molt mal
estat i no podem permetre que es doni tantíssima tramitació de
tants de pous, que jo en aquest moment crec que no tenc prou
temps per explicar els milers que ens han entrat només en
aquests anys, i s’ha de fer alguna cosa que vostè, a més, ha
reconegut. Per ventura ha reconegut -almenys ahir en vàrem
parlar- que realment ja s’ha de començar a parlar (...) a
reconversió del sector.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.2) Pregunta RGE núm. 317/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudis d'aqüífers sobre explotats.

Passam a la segona pregunta, que és la 317, relativa a estudi
d’aqüífers sobre explotats, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, jo duc quinze
dies parlant de la reconversió del sector, és a dir, de qualque
manera -i aquí va aquesta pregunta- vostè sap, i això també és
patent, que ara, si un ciutadà va a la Conselleria de Medi
Ambient i demana quins són els papers que hi ha perquè s’han
aturat de fer nous pous, allà on es pot emparar en base a..., no
val dir “el Pla hidrològic”. El Pla hidrològic a l’article 68 i el 85,
que són els que es diu, eh?, no hi ha després cap ordre ni cap
decret on un ciutadà es pugui emparar i pugui dir: “El puc fer o
no el puc fer”.

Jo li deman, a vostè, si té estudis. A part d’estudis, té els
p apers, les ordres perquè això sigui d’aquesta forma que vos tè
ha decretat? Una altra cosa és que digui que el Pla hidrològic
l’empara, però si jo vaig demà, o avui, a la conselleria em diuen
que no puc fer pous; en base a què? És el que li deman: té els
estudis, vostè, d’això? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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



3616 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / 5 de febrer del 2002 

 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, en primer lloc, estudis, n’hi
ha i molts, i crec que en aquest cas la Conselleria de Medi
Ambient no pot dir que no tengui estudis respecte a com és
l’anàlisi de l’estat dels aqüífers. En segon lloc, s’estan
donant..., totes les actuacions que s’han fet es fan en base a la
legalitat vigent, i precisament complint les lleis que estan en
aquest moment en vigor. En primer lloc, el Pla hidrològic de les
Illes Balears; vostè fa esment a un article, que és el 68; jo li puc
fer un esment a articles anteriors que determinen també de
quina manera s’ha de fer o s’ha de dir quan és una unitat
classificada i quan és una unitat sobre explotada, que és
l’article 68. Per tant, jo li dic que en aquest no s’han declarat
com a aqüífers sobre explotats sinó com a unitats classificades
que, per no passar a ser sobre explotades, precisament s’ha dit
que no es podien fer més extraccions.

I en tercer lloc li he de dir que, evidentment, Sr. Font, vostè
sap perfectament que no hi ha indefensió per part de cap
ciutadà, perquè en el moment en què hi ha una tramitació, que
entra a la conselleria i demana per fer un pou, se li contestarà de
la manera pertinent i podrà fer les alAlegacions oportunes. Per
tant, s’ha fet tot amb una estricta i absoluta legalitat i amb un
objectiu molt clar, que és complir la norma que ens fa prevaler
sobretot que els nostres aqüífers no continuïn fent-se malbé.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Miri, Sra. Consellera, senyors diputats, aquest debat és un
debat tècnic i a vegades podem avorrir. És evident que és el
nostre pla hidrològic, sense cap dubte, i el Pla hidrològic parla
dels plans d’explotació, i els plans d’explotació ens poden
donar molt de com estan els aqüífers. Jo li agraesc que vostè
hagi dit aquí que no estan sobre explotats; per què?, perquè no
té documents, però jo estic convençut que n’hi ha que estan
sobre explotats, jo estic convençut que n’hi ha que estan sobre
explotats. 

I després -i aquí torn a la primera pregunta perquè vostè
m’ajuda, a això- vostè diu que no ho han fet sobre el tema de
sobre explotats sinó dels classificat s. Li reiter, idò, la petició:
nosaltres li feim una petició de tres aqüífers que no estan
classificats, perquè si no entenem que s’hauria de fer el pla
d’explotació, i després del pla d’explotació en tot cas s’haurien
de classificar, que és la forma per la qual ha optat aquest pla
hidrològic de Balears, i no es podria extreure res, amb la qual
cosa li demanaria, Sra. Consellera, que mirin que es facin els
plans d’explotació, que és la passa següent després de
l’aprovació definitiva d’un pla hidrològic, i que tenguin en
compte aquests tres no classificats, si pot ser, dins l’ampliació
dels sis que vostè ja ha posat, que tampoc no són
desclassificats.

Em sap greu que potser la cambra no pugui entendre
exactament de què parlam, que pareix que parlam d’una cosa de
l’altre món, però com que sé que la consellera i jo ens entenem,
no pas gens de pena, ni per vostès ni pels ciutadans.
Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és evident que no s’ha de
convertir una pregunta en un debat tècnic, però sí que convé
saber, quan s’aprova una llei i quan es fa, què és el que es fa.
Es fa per complir-la, Sr. Font, i precisament el que ha fet aquest
govern i aquesta conselleria és complir el que vostès varen fer,
que va ser un pla hidrològic en el qual nosaltres vàrem
considerar convenient que per tenir una normativa bàsica
s’havia de dur endavant; a més es va aprovar també pel Govern
de l’Estat espanyol fa -com sap vostè- aproximadament..., no fa
ni un any, i per tant, a partir d’això també sabrà, perquè supòs
que s’ho ha llegit, igual que supòs que altres membres de la
cambra, que s’han de fer plans d’explotació i que és evident
que en sis mesos no hem tengut temps.

Però li he de dir una cosa, Sr. Font: amb el tema de l’aigua,
com és que durant tants d’anys, 30 anys, no s’ha fet res per
millorar l’estat dels aqüífers, sinó tot el contrari? Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.3) Pregunta RGE núm. 319/02, de l'Hble. Diputat  Sr .
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
criteris dels límits del parc natural de Cala d'Hort.

Passam a la tercera pregunta, 319, relativa a criteris dels
límits del parc natural de Cala d’Hort, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Quines han estat, Sra. Consellera, les
raons per fixar els límits del parc natural de Cala d’Hort?
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, els límits s’han fixat, i ja
sap vostè que a més fa bastant estona, atenent diverses
consideracions, que són les mateixes que han motivat la
p roposta de declaració d’aquest indret com a espai natural
p rotegit. Per tant, la idea fonamental és delimitar tota aquesta
zona que gaudeix, des del nostre punt de vista i des de molts
altres punts de vista, d’unes excepcionals característiques i
valors que la fan mereixedora del més alt grau de protecció. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Marí, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el Govern s’ha vist
obligat a complaure una minoria política en perjudici de tot un
poble. Vostè, consellera, no ha volgut escoltar ni personalment
ni molt manco colAlectivament els centenars d’afectats. Vostè,
consellera, ha obligat els propietaris a constituir-se en
associació d’afectats per tal de defensar els seus legítims
interessos; això significarà que els propietaris, a més de veure
robats els seus drets inclosos en el dret foral eivissenc, com és
la legítima, hauran de pagar milions per tenir un bon bufet
d’advocats.

Vostè no m’ha entregat la documentació que ja fa mesos li
he demanat. A vostè li ha hagut de recórrer el president
d’aquest parlament perquè m’entregàs aquesta documentació
i encara no me l’ha entregada. 

Els límits han estat fixats arbitràriament. Ni raons de fauna,
ni raons de flora, ni raons exclusives de medi ambient
justifiquen aquest futur parc. Així ho diu aquest llibre que ha
publicat fa pocs dies la Conselleria de Medi Ambient d’Eivissa,
on justifica -li diré la pàgina exactament- on justifica que no és
necessari aquest parc; no parl d’aquest parc en concret, sinó...,
li ho llegiré perquè sembla que no s’ho creu, i en sap greu que
el temps passi tant de pressa: “Als boscos de Cala d’Hort
trobam les mateixes espècies d’aus que s’han descrit en
anteriors espais, que són (...) pròpia dels boscos i cultius
pitiüsos.

Vostè, Sra. Consellera, i és la perla final, amb aquest parc ha
beneficiat descaradament, descaradament, gent del pacte. Si
vostè no s’ho creu li puc ensenyar aquesta fotografia on hi ha
el parc i on hi ha una trencada enorme que va recta, puja per
amunt i torna a agafar els límits, i aquestes finques són de gent
destacadíssima del pacte de progrés, que jo li puc donar noms
i llinatges i, a més, han estat triats com a membres de reconegut
prestigi. Vergonya, consellera! El Govern s’ho ha de pensar
perquè vostè posa en perill els drets d’eivissencs per una mania
que vostè té i alguns dels seus companys de viatge.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que vostè ja fa
massa estona que sempre diu el mateix, i en canvi jo no li
contestaré amb les seves paraules perquè crec que estic amb
més (...) en aquest tema. Miri, el parc de Cala d’Hort és una
reivindicació històrica que hi ha hagut, és una qüestió a la qual
no hi entraré perquè crec que fa més de dos anys que s’està
parlant d’aquest tema, ha estat a consulta pública, hi ha hagut
possibilitats, i de fet ja ho he fet, de reunions amb els
interessats, i esper que realment sigui el principi de la protecció
de les Pitiüses que tanta falta els feia. Li record que precisament
són les illes menys protegides, i aquest govern té clar que un
dels seus objectius és protegir cada vegada més les Illes
Pitiüses, i crec que amb això qui sortirà guanyant seran
ciutadans i ciutadanes de les Pitiüses, tenguin o no tenguin un
tros dins aquella zona, i per tant en aquest sentit jo li dic molt
clarament que és un orgull dur endavant aquesta proposta i
esper que algun dia evidentment vostè també ho agraeixi i,  a
més, en faci bandera.

De totes formes, perquè ho tengui molt clar, tot l’àmbit
delimitat pel Pla d’ordenació de recursos naturals conforma una
autèntica unitat a nivell ecològic i paisatgístic, clarament
diferenciada pels terrenys adjacents. Els límits d’aquest àmbit
s’han traçat de manera que quedin inclosos els massissos
formats pel conjunt de roques altes Sa Talaia, el Puig d’en
Trisca i la vall situada entre ells, el pla de Cala d’Hort, així com
tota la costa marina que es retalla entre la zona de Can
Llestrisca i Cala Vedella. A aquest conjunt s’afegeixen els illots
d’Es Vedrà, Es Vedranell, els illots de ponent, Conillera,
Espartà, Espartell i Bledes, que incrementen els valors abans
esmentats.

Per tant, Sr. Marí, ens diferenciam per això: jo vull protegir,
vostè no. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 321/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a denúncies en relació a programes de formació.

Passam a la pregunta número 4, 321 de registre, relativa a
denúncies en relació a programes de formació, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats,
molt concretament es tracta de saber quin és el resultat de les
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auditories anunciades, i si estan fetes, a Comissions Obreres,
UGT, CAEB, Universitat-Empresa, quin és el resultat exacte i
quina és la quantitat que s’ha hagut de tornar a la Unió
Europea. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Quantitat que s’hagi hagut de tornar
a la Unió Europea, cap ni una, perquè el procés administratiu de
les auditories encara no ha acabat; hi ha unes resolucions
relatives a l’Objectiu 3, estan pendents d’auditar l’Objectiu 2 i
l’Objectiu 5b de l’anterior programa operatiu, i encara hi ha
possibilitat de presentació de recurs en via administrativa, no
en via contenciosa, contra aquestes resolucions.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo estic satisfet de la resposta
que dóna avui el conseller de Treball perquè em demostra que,
quan passa el temps, les persones, de la inexperiència, en
poden aprendre i per tant tornen prudents. D’aquella entrada a
sac d’auditories d’infart que va alçar fins i tot la preocupació a
la seva pròpia central sindical, damunt totes les denúncies que
vostè anava fent i que s’havien de tornar milions i milions, avui
ens dóna la raó. Nosaltres aquí, en aquest plenari, li vam dir que
vostè s’havia precipitat, que vostè tenia un temps per
demostrar que s’havia actuat bé i que vostè el que havia de fer
era defensar les actuacions d’aquestes institucions: d’UGT, de
Comissions Obreres, de la CAEB i d’Universitat-Empresa, i no
posar sospita sense fonament sobre les actuacions, la qual
cosa no vol dir que no hi pugui haver qualque errada
administrativa.

Però miri, Sr. Grosske, jo li faig en aquest moment..., no vull
fer de Rappel, ni molt manco, però li faig un pronòstic de futur:
Em pens que amb 1.000 euros en sortirà; és possible que
menys, quan havien de tornar milions i milions. No actuï amb
aquesta irresponsabilitat perquè va fer molt de mal a la imatge
i al bon nom de totes i cada una d’aquestes entitats i
institucions.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Treball té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Jo li agraesc la felicitació. 

Amb 1.000 euros no hi haurà ni per tapar un queixal. 

En tercer lloc, en un moment determinat, perquè va sortir
informació a la premsa, es va fer una compareixença
parlamentària i era en un context  polític en què a tot l’Estat
espanyol sortien precisament els resultats de les primeres
auditories del programa operatiu 94-99. Feia poc temps que
havia sortit el cas Pallarols i des de la conselleria vàrem trobar
adient fer una compareixença per explicar quin tipus de coses
s’havien trobat aquí que, com es va explicar a la mateixa
compareixença, eren de caràcter més aviat administratiu, llevat
d’un cas que era el tema de l’Ajuntament de Palma, que li vàrem
donar menjar a part. 

De tota manera, quan acabi el procés administratiu i si cap
grup parlamentari m’ho demana abans, lògicament farem una
altra informació a tots els grups parlamentaris sobre el resultat
final d’aquestes auditories. Però de qualque manera la
valoració, i tal volta ens vàrem equivocar, era que una mica
l’infart ja estava creat per tot el clima que hi havia a tot l’Estat
espanyol pel tema de la formació, i que tal volta convenia donar
informació per llevar precisament dubtes i expectatives falses.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.5) Pregunta RGE núm. 323/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a iniciatives del Govern de les Illes Balears per tal de
commemorar el Tractat d'Amiens.

La cinquena pregunta, 323, ha decaigut per malaltia del
diputat que l’ha formulada, el Sr. Josep Simó Gornés i Hachero.

I.6) Pregunta RGE núm. 324/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat econòmica abonada a "Ben Amics" per part
del Govern durant l'any 2001.

La sisena pregunta està ajornada a petició del Govern, la
340.

I.7) Pregunta RGE núm. 325/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a la reforma de Son Dureta.

Per tant, passaríem a la setena pregunta, que és la 325,
relativa a reforma de Son Dureta, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té
la paraula.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Fa uns dies vàrem tenir coneixement
pels mitjans de comunicació de l’adjudicació de la reforma de
l’Hospital de Son Dureta, reforma molt important no només per
la quantia econòmica que representa, sinó també per allò que
afecta un centre sanitari que està en ús i està en un ús molt
intens, i per això crec jo que els diputats i les diputades
d’aquest parlament han de tenir interès en conèixer com es
desenvoluparà aquesta reforma i en quina mesura s’intentarà
minimitzar l’efecte que sobre la seva activitat normal tendran
aquestes obres. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, miri, primer de tot vull
aclarir en aquesta cambra que aquest govern no ha perdut ni un
instant en adjudicar aquest projecte arquitectònic per a la
reforma de l’Hospital de Son Dureta. Amb l’actual reforma
tindrem realment un nou hospital de referència, perquè just es
conserva l’edifici central, el pavelló general. Prèviament a
esbucar qualsevol instalAlació, sempre abans se’n construeix
una de nova. També amb aquesta reforma es permetrà continuar
amb l’assistència sanitària, ja que el projecte construirà abans
tots els nous espais per després anar enderrocant els obsolets.
Tot aquest sistema es fa en tres fases independents. 

Serà llavors, Sr. Crespí, tal com he dit al començament, un
nou hospital, totalment integrat a l’entorn ambiental i amb un
impacte inferior al de l’actual edificació que tenim ara. Aquesta
nova construcció permetrà mantenir els aparcaments i també
permetrà una circulació independent del carrer Andrea Doria.

Per acabar, i una vegada adjudicat el concurs a l’arquitecte
Reinaldo Ruíz Llévenes, aquest senyor disposa de vuit mesos
per redactar el projecte definitiu, amb una pròrroga, si cal, de
quatre mesos. Esperam, feim totes les passes oportunes perquè
tots aquests terminis es pugui escurçar el més aviat possible
per tenir el més prest possible l’obra començada.

Vull aclarir aquí també que posteriorment a tot el que he
explicat es compliran tots els terminis legals per a la publicació
del concurs d’obra i la seva posterior adjudicació. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 326/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a imatge corporativa.

Idò passam així a la vuitena pregunta, que és la 326, relativa
a imatge corporativa, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, a la
recentment acabada fira turística de Fitur, la Conselleria de
Turisme va presentar una nova imatge corporativa de les Illes
Balears. Ens pot explicar, Sr. Conseller, quins són els objectius
que persegueix la conselleria amb aquest canvi d’imatge? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra. Sr. Conseller de Turisme, té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat, com vostè sap en els mercats
internacionals en aquest moment la relació oferta demanda ha
anat canviat en el sentit que hi ha més oferta que els darrers
anys. Això vol dir que qualsevol destí turístic necessita
d’imatges més potents i més competitives. 

A nosaltres ens donava la circumstància que, de fet, no
havíem tengut mai una imatge pròpia de les Illes Balears,
s’estava utilitzant una imatge que era la d’Ibatur i de forma una
mica confusa a vegades s’utilitzava com a imatge corporativa
de les Illes. Per tant podríem dir que quasi quasi és la primera
vegada que tenim una imatge corporativa. Ha estat un procés
que s’ha generat paralAlelament a la discussió del Pla de
màrqueting i ha estat un procés de mesos i de diferents
consultes; és a dir, el Pla de màrqueting ens marca de forma
clara -cosa que ja sabíem- que tenim quatre productes ben
diferenciats, és a dir, cada illa dins el mercat és un producte
diferenciat. Per tant, aquesta imatge corporativa havia de
reflectir aquest fet, i a la vegada s’havia de cercar una marca, un
paraigua d’Illes Balears, que dins els destins turístics pogués
englobar tot el producte turístic.

Aquest és, per tant, l’objectiu d’aquesta nova imatge
corporativa: ser una imatge corporativa -diríem- potent,
moderna, capaç de projectar una imatge a la vegada única però
també a la vegada diversa de les nostres illes i de la nostra
realitat com a destí turístic.

Quant a l’estructura del “logo”, el que s’ha utilitzat han
estat els colors naturals i fonamentals que ens permeten un joc
molt més nítid i, a més, una imatge molt mediterrània, i això ha
estat un poc l’objectiu que hem marcat i les directrius que han
seguit per arribar a aquest “logo” en concret. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí Serra, té
la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per les seves
explicacions. Crec que era necessari explicar quin era l’objectiu
que es perseguia per part de la conselleria i crec que un dels
fets més importants i que mai no s’ha tengut prou en compte és
diferenciar el producte de cadascuna de les nostres illes. Per
tant, vull felicitar-lo per això, perquè crec que sí que és veritat
que cada una de les nostres illes té un producte diferent i és
molt positiu ressaltar-ho de cara a la promoció.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra. Sr. Conseller de Turisme...,
no vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 327/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a actuacions preventives del grip.

Passam a la pregunta número 9, 327, relativa a actuacions
preventives de la grip, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta està formula en els seus
propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des de
la Conselleria de Salut i amb el Servei de Salut s’ha dissenyat
un pla de contingència a la nostra comunitat autònoma. Aquest
pla d’actuació defineix tant les funcions com el nivell
d’intervenció que s’activaran de forma immediata i progressiva
per afrontar una situació de sobre demanda dels serveis
sanitaris. Aquesta sobre demanda sempre ve relacionada amb
la patologia respiratòria en aquesta època d’hivern.

En primer lloc he de recordar que s’han vacunat de la grip
més de 110 ciutadans amb risc a la nostra comunitat. També
s’han vacunat contra el pneumococ totes les persones que són
a residències tant públiques com privades. Som també una de
les poques comunitats autònomes que disposen dels sistemes
de vigilància àgils per detectar l’increment dels casos de grip,
com és la xarxa de metges sentinella. 

Aquest pla de contingència presenta dues fases ben
diferenciades. S’inicia una vegada que els metges sentinella
detecten un increment dels casos i s’activa el dispositiu de
recollida d’informació assistencial de primària dels hospitals, i
també del 061, que permet respondre a una sobre demanda de
tots aquests serveis. Aquest dispositiu especial per a
l’epidèmia s’activa quan els casos declarats i també l’activitat
ho recomanin, així com el Servei de Salut pren les mesures
necessàries; de forma automàtica es reforcen totes les plantilles
del 061, dels PAC i dels centres de salut. El mateix es fa també
a tots els serveis hospitalaris que així ho requereixen.
Diàriament es té l’ocupació de llits, els pendents d’ingrés, tant
la pressió d’urgències, la qual cosa permet prendre totes les
mesures tècniques per atendre totes les necessitats.

També vull informar que la conselleria està molt
sensibilitzada en prevenir i informar els ciutadans, i per això, i
de forma conjunta amb una societat científica i també amb el
ColAlegi de Farmacèutics, s’han editat 150.000 tríptics i cartells
per informar i assessorar la població, amb la potenciació de
totes les actituds que s’han de tenir davant la grip.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Gascón, vol intervenir?
Molt bé.

I.10) Pregunta RGE núm. 328/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i S eguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al projecte de llei de desenvolupament de
l'Estatut.

Passam a la pregunta número 10, 328, relativa a projecte de
llei de desenvolupament de l’Estatut, que formula l’Hble.
Diputat Antonio Diéguez Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. La pregunta es muy clara: ¿Tiene
previsto el Govern de las Illes Balears traer al Parlamento un
proyecto de ley de desarrollo del Estatuto de Autonomía por lo
que se refiere al régimen local? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Diéguez, sí, el Govern de les Illes Balears pensa
dur al Parlament pròximament el projecte de llei de municipis,
text  que persegueix com a principal objectiu l’impuls de
l’autonomia local. Aquest projecte de llei que, com és habitual,
ha estat consultat ja als consells insulars i a la FELIB, és un
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dels tres eixos d’aquest nou govern, de tot l’entramat
institucional: la Llei de govern i la Llei de consells, i aquesta llei
de règim local o aquesta llei de municipis.

Creim que amb aquesta nova llei es completarà tota
l’estructura, la nova estructura o el nou sistema administratiu
de les Illes Balears i tendrà cada vegada més clar quin és el
paper de cada un dels consells, els ajuntaments i el Govern,
quin és el seu paper i quines són les seves competències dins
aquests quatre anys amb aquestes noves lleis que he dit abans.

El projecte de llei introdueix tot un conjunt de modificacions
importants i eines que milloraran la gestió de desconcentració
dels ajuntaments, de competències. També hi ha un augment de
serveis mínims, hi ha tota una especificitat per a l’illa de
Formentera..., bé, tot un conjunt de temes que crec prou
important, que són els principis de la nostra comunitat
autònoma, que es veuran resolts dins aquest projecte de llei.
Esper que el més ràpidament possible aquest projecte de llei
entri en aquesta cambra. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Diéguez, no
vol intervenir?

I.11) Pregunta RGE núm. 320/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
criteris en la distribució entre mitjans de comunicació de
notícies institucionals.

Passam a la pregunta número 11, 320, relativa a criteris en la
distribució entre els mitjans de comunicació de notícies
institucionals, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quins criteris de
selecció se segueixen per part del Govern per distribuir entre els
mitjans de comunicació de l’illa d’Eivissa la publicitat de les
notícies institucionals pagades? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller de Presidència,
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí i Tur, el Govern segueix un
únic criteri: el criteri de la professionalització. El Govern no du
a terme cap contractació directa amb els mitjans de comunicació
d’Eivissa per a la difusió de les notícies institucionals. Això es
va deixar que aquesta distribució es fes d’una manera
professional a través de les agències de publicitat. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Marí i Tur, té la
paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Jo no he de dubtar de les seves
paraules, Sr. Conseller, però recentment vàrem (...) a Eivissa,
que va motivar pàgines senceres de publicitat pagada, en uns
mitjans de comunicació sí, i en alt res no. Evidentment les
persones que habitualment llegeixen aquest mitjà de
comunicació allà on no havia inclòs el Govern aquesta pàgina
de notícies pagades, doncs no es varen poder assabentar
directament per aquest diari de la notícia que el Govern havia
publicitat amb una pàgina sencera en els altres dos mitjans que
hi ha a l’illa d’Eivissa. Els lectors d’aquest diari es varen dirigir
a nosaltres, demanant-nos justament que féssim aquesta
pregunta al Parlament. Jo crec que seria lògic que quan el
Govern a través d’un mitjà publicitari faci aquestes notícies
pagades, ho faci per tots, de manera que tots poguessin tenir
-els lectors, em referesc- accés a les notícies que dóna el
Govern. 

Jo li pregaria, Sr. Conseller, si això va ser una equivocació,
aquesta última notícia, que va sortir àmpliament difosa a tots els
mitjans de comunicació menys un, si això va ser una
equivocació, doncs que sia un pas i res més, però de cara
endavant tots els mitjans de comunicació, quan es fa per escrit,
els escrits; quan és per la ràdio, per la ràdio; o per la televisió,
tots Tenguin les mateixes oportunitats, perquè aquest govern
vol que sia de tots, i en aquest cas només ho és d’uns lectors
d’alguns determinats mitjans de comunicació. Notícies pagades
pel Govern han d’arribar a tots els mitjans de comunicació.
Ningú no ha tenir preferència. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller de Presidència,
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Marí i Tur, a mi només em cal
respondre-li el que li hem dit abans. Nosaltres ja, amb l’objectiu
des del principi, per evitar qualsevol sospita de parcialitat,
vàrem decidir contractar a través de les agències de publicitat,
que aquestes es basen seguint criteris de difusió, públic,
objectius, etcètera, i són els que contracten amb els mitjans de
comunicació. No conec aquesta situació que vostè em planteja,
però el que li puc assegurar és que si es va donar per ventura
hi va poder haver qualque error, però també el que hem de tenir
en compte és que els mitjans de comunicació als quals es
contracta, i als quals se’ls dóna, han de requerir i han de tenir
uns criteris objectius, i a través d’aquests criteris objectius el
que es fa és el repartiment i la publicitat. Res més, i moltes
gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.12) Pregunta RGE núm. 322/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de seguretat preses per tal de canviar el cartell del
SOIB.

Passam a la següent pregunta, la número 12, 322 de registre,
relativa a mesures de seguretat preses per tal de canviar el
cartell del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, senyors
consellers, moltes gràcies. Que ningú dubti de la nostra
preocupació per la integritat física dels membres d’aquest
govern, i sobretot del membre del Govern que ha de vetllar per
la seguretat dels treballadors, i que tan acostumats ens té a fer
una persecució sistemàtica per veure si detecta o no cap tipus
d’irregularitat, cosa que està dins l’àmbit de la seva
competència. Però, mirau per on, una foto bé val un risc
d’accident, laboral en aquest cas, perquè estaven fent feina. Em
pot contestar vostè, em pot dir, perquè jo de moment, i açò que
hi veig poc, però el casc dalt del cap, no l’hi veig. (...) hagués
amollat una mà i hagués caigut, haguéssim tengut un problema.
Però és que sembla que estan pujats damunt una escala i no
estan agafats com a mesura de seguretat. Vostè creu que açò és
un bon exemple per després anar a predicar a les empreses?
Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

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

Sr. President. Sr. Huguet, moltes gràcies per la seva
preocupació. És un bon exemple. Jo pos a la seva disposició el
punt 9 de l’annex primer del Reial Decret 486/97, de 14 d’abril,
que regula “las escaleras de mano”, i que explica quines
característiques ha de reunir la feina que es fa des d’aquestes
escales; i vostè veurà quan hagi examinat aquest punt que la
feina que vàrem fer el director del SOIB i jo complia
escrupolosament amb la normativa vigent. Els cascos no són
perquè quan caiguis de l’escala no et trenquis el cap, el casc és
perquè no et caiguin coses des de dalt, cosa que no podia
passar, lògicament, si estàs en el tercer escaló d’una escala i
tens un cartell així.

No té cap tipus de sentit el que vostè planteja, i esper
haver-lo tranquilAlitzat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Huguet, té la
paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, vostè dirà el que voldrà.
Tant és que li caigui d’un tercer pis perquè hi ha qualcú que fa
feina damunt allà on vostè posa el cartell, que pot ser, i açò està
previst al Codi Civil, o al Codi Penal fins i tot, si pot ser per
negligència és una cosa, si és fortuït és una altra, però li pot
caure el ramell a aquella senyora que està al balcó de damunt
allà on vostè posa el cartell. Per tant, el risc aquest hi és.

Però és que és més, és que vostè aquí està manipulant un
cartell que si es descompensa li pot caure a damunt, no em
digui que no. Vostè havia de tenir previst el casc, Sr. Grosske.
El problema no és aquest, el problema sap quin és? Que vostè
no està per posar cartells. Vostè està per una altra cosa, i aquí
hi va anar per fer-se la foto, perquè si no hi hagués hagut açò,
els canvis els hagués fet qualsevol altre, ben igual que quan
han de canviar un moble, una cadira, no hi va vostè a canviar-
lo, no hi va. Açò és un risc que vostè assumeix, en aquest cas
un risc laboral, per fer-se la foto de canvi de cartell i
denominació. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Home, òbviament, Sr. Huguet, me’n
vaig anar allà a fer-me una foto, clar; a celebrar que havíem
rebut les competències de l’Inem, a celebrar que es posava en
marxa el SOIB, i això va ser una foto que simbolitzava la posada
en funcionament del SOIB. No es va incórrer en cap risc laboral.
Jo el rept que tècnicament es discuteixi això, no hi ha cap tipus
de problema, i sobretot el rept a fer una altra cosa: la pròxima
pregunta parlamentària, que sigui de sigui de salut laboral i que
sigui seriosa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Amb la seva
intervenció queda tancat el torn de preguntes.

II. InterpelAlació RGE núm. 4080/01, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a futur residencial dels malalts
mentals crònics.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació 4080/01, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a futur residencial dels malalts mentals crònics. En nom
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cerezo durant
deu minuts.
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LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera de Sanitat. El futuro, sobre todo s i
es a medio o largo plazo, siempre resulta exitoso y
esperanzador. Pero para llegar a ese horizonte ideal hay que dar
muchos pasos, procurando que el camino tenga la menor
cantidad posible de tropiezos. Al contemplar el Plan de salud
mental de nuestra comunidad, que ya existía, ya había sido
aprobado por el Parlamento -en 1998 se presentó concretamente
a las asociaciones-, y que en esta legislatura ha sido estudiado
de nuevo por un amplio equipo dirigido y coordinado por altos
cargos, que se han ido alejando de los enfermos mentales para
conocerlos mejor. Nos encontramos con un buen proy ecto para
psicogeriátrico, yo procuro echarle alguna mirada de vez en
cuando para tener un referente para las familias que esperan el
milagro de que Baleares sea como tantas otras comunidades,
que han avanzado muchísimo en esta última década.

Sin embargo, mirando ese punto lejano y hermoso de la
primera actuación que se va a llevar a cabo, nos damos cuenta
de que está fallando la estrategia, y los problemas son graves
y patentes. ¿Qué está ocurriendo? 

Primero, hay que vaciar el espacio casa grande, casa gran,
para poder iniciar las obras del futuro edificio. Casa gran
englobaba, o engloba todavía, tres pabellones de enfermos
crónicos, uno hombres crónicos, jóvenes y mayores; un
segundo pabellón de hombres muy cronificados; y un tercer
pabellón, llamado San José, en el que estaban personas con
retraso mental, que nunca debieron estar, pero que antes no
estaba tan adelantada la rehabilitación de los retrasos mentales,
y están allí.

Bien, veamos cómo ha empezado a resolverse, y cuál es la
planificación. Tenemos unos pabellones en el Hospital
Psiquiátrico. Empecemos por los pabellones de agudos.
Agudos de hombres y agudos de mujeres tenían dos tipos de
regímenes dentro; un grupo eran cerrados y otro grupo eran
controlados. Es decir, los cerrados estaban metidos en el
edificio, y el resto salían a laborterapia, a la peluquería, podían
pasear por el recinto. ¿Qué se ha hecho? En agudos de
hombres, más los que ya estaban cerrados digamos, se han
sumado los crónicos jóvenes y mayores que procedían de
Casa gran, quedando totalmente lleno, por lo cual no pueden
entrar enfermos nuevos, en brote. Agudos de mujeres está en
obras, con lo cual mantiene a las mujeres que ya estaban, pero
no se pueden admitir mujeres porque, claro, está en obras, y no
se puede.

Bien, entonces los siguientes pabellones, ¿qué ha pasado
con ellos? Pues los hombres muy cronificados, la mitad han
pasado a la residencia mixta, y la otra mitad han pasado al
pabellón 9, junto con estos retrasados, que el día lo pasarán en
Son Tugores, y a la noche se incorporarán al pabellón 9. En el
pabellón 9 había señoras mayores crónicas, que ahora se
reunirán con las ancianas demenciadas en el pabellón número
1. Por otra parte, los controlados que estaban en agudos, y
algunos más, han pasado a otro pabellón que se llama Lluerna,

que es de estancias medias. Tanto Lluerna como el pabellón de
ancianas están totalmente masificados.

Ya sé que esta explicación es casi como contar la
reconquista en cinco minutos, pero hay que poder entender
qué se ha producido. Pues se ha producido que se han
saturado los dos pabellones de agudos, lo cual quiere decir que
enfermos en brote agudo no pueden entrar. Crónicos tampoco,
porque se encuentran masificados el resto de los pabellones.

Bueno, ya los tenemos colocados. Lógicamente no voy a
hablar de problemas de espacio, incomodidades, fricciones
entre ellos, etcétera, porque es inevitable y hay que pasarlo.
Pero qué graves problemas crea. Primero, la imposibilidad de
admitir enfermos en brote agudo. Ya saben que el enfermo en
brote agudo, es el momento más dramático para él y para la
familia. Segundo, la imposibilidad de hacer ingresos de media
estancia. ¿Qué es un enfermo de media estancia? Es la persona
que, una vez que ha pasado por la planta de agudos, una
semana, dos, tres, no es consciente de enfermedad, se niega a
tomar la medicación, y tiene que pasar más tiempo, entonces, de
la planta de agudos se le pasa a la de crónicos. Claro que si no
puede entrar en la de agudos, menos podrá pasar a la de
crónicos. 

¿Qué hay que hacer? Ya debería haberse hecho todo esto
antes de mover a ningún enfermo, porque esto ha creado dos
tipos de problemas: de espacios y de personal. De espacios,
¿qué se hace?, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, abrir o haber
pensado en abrir urgentemente la planta de psiquiatría del
Hospital de Manacor, que está inoperante. Segundo, abrir
urgentemente la planta de psiquiatría de Son Llàtzer, que tiene
24 camas, de las que sólo se han abierto 10 y ocupado 4. ¿Cómo
es posible que no se deriven las solicitudes de ingreso hacia
allá? Al menos, no se ha llenado todavía ese espacio de 10, al
día de ayer, no sé ahora. Tercero, ¿no es posible llegar a un
acuerdo con el Ministerio de Defensa para utilizar el Hospital
Militar, como hizo en Consell Insular de Menorca con motivo
de las obras de la residencia de ancianos? ¿Se han hecho
gestiones? ¿No convendría hacerlas? Cuarto: ¿Porqué han
instalado tantos departamentos administrativos en el recinto
del Hospital Psiquiátrico, sabiendo los años que van a durar las
obras, y lo difícil que es trabajar con una masificación de
enfermos nerviosos?

En cuanto a personal, faltan psiquiatras para atender a los
enfermos. Hay listas de espera que sobrepasan los dos meses.
Sobran altos cargos para planificar y coordinar. El Plan de salud
mental está hecho, ahora hay que acercarse a la realidad y
afrontarla. El Hospital Psiquiátrico sólo dispone de guardias de
psiquiatría de lunes a jueves. Sólo son cuatro, uno por día. El
resto de los días los atienden médicos de medicina general. 

Estas opiniones se ven reflejadas en el artículo titulado “El
colapso de psiquiatría de Son Dureta obliga a los médicos a
ingresar pacientes en urgencias”. Leeré unos párrafos de un
artículo que se publicó hace pocos días en el Diario de
Mallorca: “Denuncian que sólo hay 30 camas de agudos en
Mallorca, y hace falta el doble”. “Psiquiatras de Son Dureta
aseguraron que la situación del servicio de salud mental de este
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hospital ya ha rebasado el límite, y explicaron que además de
tener todas las habitaciones de este área llenas, desde hace más
de un mes y medio hay más de 20 pacientes ingresados en una
sala de observación de la unidad de urgencias del centro
hospitalario. También afirmaron que en algunas ocasiones se
ha tenido que ubicar a personas con problemas mentales
agudos junto a otros con enfermedades de carácter orgánico.
Todos estos pacientes, además, se encontraban hacinados en
los boxes de la zona de urgencias del hospital de referencia de
la comunidad balear. Estos profesionales afirmaron que el
origen de estos problemas está en las obras que se están
realizando en el Hospital Psiquiátrico. Estas mejoras han
supuesto el cierre de un elevado número de camas para
enfermos agudos y la consiguiente saturación de Son Dureta,
señalaron. A esta situación hay que añadir que el Hospital de
Manacor sigue sin tener servicio de psiquiatría, y que de las 24
camas con que contará Son Llàtzer cuando sea completado su
calendario de apertura, sólo 10 han entrado en servicio, y de
éstas únicamente se utilizan 4, siempre según los psiquiatras.
Pocas plazas operativas. Estos facultativos agregaron que el
servicio de Son Dureta sólo dispone de 16 camas para enfermos
con crisis agudas, a las que hay que sumar 4 destinadas a las
personas que sufren trastornos de la alimentación y otras 2
para gente con problemas de toxicomanías y drogadicción. Si
a esto se suman las camas de Son Llàtzer y las que se
mantienen abiertas en el Psiquiátrico, nos salen unas 30,
cuando en la isla, dicen los psiquiatras, por lo menos el doble,
puntualizaron. También opinaron que la oferta sanitaria debe
adaptarse en todo momento a las necesidades de la población,
y que quitar las plazas de Gesma antes de abrir las del resto de
hospitales es una auténtica barbaridad.”

Sra. Consellera, el camino va a ser muy difícil, pero es
necesario pasarlo. De esto somos conscientes, hay que pasar
una mala temporada. Pero ahora más que nunca hay que ser
estrategas prácticos, no volar tanto en planes sublimes, y bajar
a la realidad. Son profesionales los que nos están haciendo
falta; y saber que hace falta destinar dinero a obras y a
personal, no solamente dotando plazas de psiquiatras, sino de
enfermeras y auxiliares de clínica, que son los que
auténticamente conviven con los enfermos y van a soportar un
período durísimo. Gracias, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo. Té la paraula la Sra. Consellera
de Sanitat per un temps de deu minuts. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Cerezo, la veritat és que tota la seva exposició que ha fet fins
ara, estic contenta que per primera vegada en aquesta cambra
es discuteixi i es pugui parlar, tant sobre l’Hospital Psiquiàtric
i el seu futur. Em sembla que per primera vegada s’ha
aconseguit una inquietud, almenys parlamentària, que no aflorà
abans quan vostès -i em sembla que vostè, Sra. Cerezo, era
parlamentària-, senyors i senyores, governaven, i ho feren
durant gairebé 20 anys. 

Tota aquesta situació que vostè ha plantejat aquí davant,
Sra. Cerezo, no parteix de zero, no parteix amb aquest govern,
no parteix més que del que vostè i de la seva herència, i no
queda més remei, Sra. Cerezo, que haver de fer aquest punt i
apart, per reflexionar conjuntament perquè aquesta trista
situació de manicomi que vàrem trobar, i que vostès varen
deixar, i que jo, avergonyida al començament de la legislatura
vaig poder visitar, la veritat, Sra. Cerezo, és que avui per
primera vegada amb els plans que nosaltres hem duit a terme,
amb els objectius i amb l’orientació, aquestes coses estan
començant a canviar en aquesta comunitat autònoma. Està clar
que la situació d’obres, i la situació de planificació i d’objectius
no serà exactament igual que la pregunta que se m’ha fet al Pla
de reforma de Son Dureta, una cosa fàcil, i patirem alguna
incomoditat. 

Però també vull aclarir aquí, i vagi per endavant, que no són
certes totes les seves afirmacions. Fa per ventura quinze dies
-no record exactament- vaig anar a inaugurar els hospitals de
Son Llàtzer per a malalts mentals, em sembla que amb una
disposició de 15 o 20 llits, no li puc dir amb seguretat. També li
hauré de recordar que s’ha anunciat, i ha quedat ben clar, que
la gerent de l’Hospital de Manacor ha anunciat que s’obriran de
forma molt immediata els nous llits d’aguts de l’Hospital de
Manacor. Jo només duc dos anys i mig de parlamentària i de
consellera, però li puc assegurar que durant aquests dos anys
i mig ho he demanat de forma reiterada a l’Insalud, que obrís el
que s’havia planificat al Pla funcional de l’Hospital de
Manacor. Ho he demanat jo, ho ha demanat l’Ajuntament de
Manacor, i ho ha demanat tothom, les associacions de malalts
de la zona de Manacor..., ho hem demanat tots. I per primera
vegada, Sra. Cerezo, li pos al seu coneixement, s’obriran
aquests llits i els obrirà aquest govern. 

Bé, jo he de fer una petita explicació del que vàrem trobar,
perquè vostè parla de forma impròpia dels malalts crònics. Jo
crec que no és del tot correcte, Sra. Cerezo, quan vostè parla de
crònics, perquè el que és cert és que quan vàrem arribar, tots
els malalts mentals estaven mesclats, sense tenir en compte ni
cap tipus de patologia, ni la possibilitat de reinserció. Nosaltres
hem fet, juntament amb tots els professionals, tota una
dissecció del que vàrem trobar. En primer lloc, vàrem trobar
efectivament uns malalts que no són malalts, Sra. Cerezo, i que
com vostè ha dit, i ha utilitzat les meves paraules, mai no havien
d’haver entrat en aquest hospital; varen entrar quan vostès
governaven, Sra. Cerezo, que són els discapacitats. Uns altres
són psicòtics, i els altres són ancians amb algun tipus de
demència, com ja he explicat moltes de vegades. D’aquests tres
grups, i en concret el grup de psicòtics, n’hi ha que poden ser
transferits a la comunitat, però n’hi ha uns altres que aquesta
opció, per als professionals, ni és possible ni tan sols és
aconsellable.

Per tant, nosaltres hem creat un recurs per cada grup, fins
i tot s’han fet subgrups alternatius amb la transferència a les
persones o la comunitat. Per a nosaltres el psiquiàtric actual, i
per tant els seus pavellons, no tenen els requisits mínims per
poder ser considerats recursos. Per això, Sra. Cerezo, estam fent
tot aquests canvis, i estam iniciant totes aquestes obres, que
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són tan necessàries per a totes les persones que estan dins el
recinte.

Tots aquests usuaris que viuen en el Psiquiàtric no poden
passar a viure a la comunitat, i passaran d’una situació
residencial que vàrem heretar de vostès sense cap característica
de recurs, fins ara, passaran a una situació específica, amb unes
condicions tant estructurals com funcionals, que realment sí
que són recursos. I per tant, anem a observar cada grup.

Miri, en primer lloc, els ancians amb demència, gairebé tots
hauran de quedar residenciats, perquè totes les cures que
necessiten, tant qualitativament com quantitativament, són molt
altes i no són assumibles pels seus familiars. Per ells, i estan ara
efectivament distribuïts en distints pavellons, en condicions de
veritat que no són les adequades, estan construint la residència
psicogeriàtrica. Vull aclarir que aquesta situació d’aquest
procés de disseny, construcció i posada en marxa d’aquest
psicogeriàtric és la següent: el projecte d’execució arquitectònic
definit està acabat, i ja definitivament tenim tots els permisos
pertinents de l’Ajuntament de Palma per poder començar l’inici
de les obres. La finançació per a la seva realització està
aprovada ja pel Consell d’Administració de Gesma, i s’han
articulat totes les accions financeres oportunes per part de la
Conselleria d’Hisenda. S’ha iniciat l’expedient administratiu de
licitació de l’obra, a fi d’adjudicar-la a l’empresa que guanyi el
concurs. Per tant li puc assegurar, Sra. Cerezo, que al mes de
maig començarà la fase de construcció, per a la qual s’ha
estipulat un període de 12 mesos. Perquè volem preservar el
patrimoni arquitectònic, passarem a rehabilitar el nucli més antic
de tot el recinte hospitalari, i que tothom coneix com a la “casa
gran”. Aquesta nova residència comptarà amb 76 places
d’hospitalització, distribuïdes en quatre unitats: dues estaran
a la planta baixa, i tendran característiques d’unitat de cures
màximes, per a aquells malalts que estan en una fase de
demència molt avançada, i que han perdut pràcticament tota la
seva autonomia. Totes les unitats comptaran amb habitacions
dobles, i també d’individuals, amb bany, amb espais comuns
diferenciats per a activitats, jardins amb recinte controlat, i
també disposarà de sales de treball com un aula clínica amb
capacitat per 50 persones.

Ara vull passar al grup dels discapacitats. El grup dels
discapacitats per primera vegada no estan tots mesclats, com
he dit al començament sinó que ja estan catalogats i estan els
professionals amb profunds i lleus. Cadascun d’aquests
discapacitats presenten trastorns de conducta uns, i uns altres
dels mateixos grups no; i tenint en compte aquestes quatre
variables, hem arribat a un acord amb l’IBAS, que permet
aconseguir un recurs específic per a cada situació. Miri, els
discapacitats sense trastorns de conducta profunds o lleus,
siguin els que siguin, ja estan reubicats en recursos comunitaris
o residencials, siguin centres concertats, com Son Tugores, o
bé propis de l’IBAS. Els discapacitats profunds amb trastorn de
conducta estaran en breu temps, el temps que faci falta per
acabar aquest centre de l’IBAS, en el polígon de Son Castelló.
I els discapacitats lleus amb trastorns de conducta, es
considera per part dels professionals imprescindible la seva
ubicació a un centre específic proper a un dispositiu
psiquiàtric, que serà la colònia, una vegada que l’haguem

desallotjada mitjançant un acord de gestió amb l’IBAS.
Disposarà, això sí, d’un accés independent i allunyat de
l’entrada de l’actual recinte. Aquesta reforma quedarà acabada
abans de la primavera de l’any vinent.

I en el darrer grup, el de psicòtics, són els malalts menors de
63 anys, que duen molts d’anys estancats en atenció i
p ossibilitats, i s’han previst dos tipus de possibilitats p e r  a
aquest malalt. Degut al temps que estan tancats, i a la
profunditat de la seva patologia, d’aquests malalts n’hi haurà
molts que no podran ser inclosos en el programa de sortides.
Els nostres professionals han avaluat que els que no tenen cap
possibilitat de reinserció a la comunitat s’eleva a 22 persones.
Per tant, els professionals calculen que hem de situar un recurs
residencial de llarga estada, amb capacitat mitjana com a màxim
per a 35 malalts. Aquesta unitat estarà de forma provisional
ubicada a l’actual unitat d’ingressos homes. Per a la resta de
malalts psicòtics, s’està aplicant ja el Pla de transferència a la
comunitat.

Per acabar, vull fer una reflexió, una reflexió que consisteix
en una pregunta, i pens que no és casual la disposició
d’aquesta tribuna. Vostès, senyors, estan situats a la meva
dreta perquè vostès mai es varen preocupar d’aquests malalts
mentals que tenim i aquest govern, que està situat a l’esquerra
serà el que farà el canvi de la salut mental d’aquesta comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Grups que volen
intervenir per fixar posició? Sr. Buele en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant
aquesta interpelAlació que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular el nost re Grup del PSM-Entesa Nacionalista vol donar
l’opinió i respecte la intervenció que ha tengut la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, reconeixem que en la seva exposició
ens ha demostrat que és una gran coneixedora de la realitat que
ofereix la nostra comunitat autònoma pel que fa referència a les
instalAlacions públiques d’atenció a les persones que pateixen
malalties mentals cròniques. Aquest coneixement a nosaltres
ens ha semblat que estava fent una interpelAlació al Govern, en
el sentit de dir-li que aquest Govern no atén adequadament una
necessitat que aquesta comunitat autònoma té urgentment.

Des del nostre grup volem reconèixer que les persones
malaltes que pateixen malalties mentals cròniques, com ha
denominat la portaveu del Grup Parlamentari Popular, són
pacients singulars que pateixen malalties molt complexes i en
conseqüència l’atenció haurà de ser molt diversificada. Aquest
diputat que sigui per allò que sigui ha tengut l’oportunitat de
poder veure durant aquests darrers 50 anys com han estat
ateses aquestes persones en el centre psiquiàtric, conegut per
“la loqueria”, ha pogut veure dic i repeteixo, que on han estat
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colAlocades aquestes persones, pacients de malalties mentals
molt complexes, ho ha reconegut la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, en unes instalAlacions infrahumanes i en
condicions infrahumanes, molt saturades, massificades,
obsoletes, indignes d’allò que avui dia consideram que es
mereix qualsevol persona. 

Des del nostre grup parlamentari què deim? Així i aquí no
han d’estar aquestes persones, no han d’estar en aquestes
condicions físiques d’instalAlacions com les que hi ha, ni han
d’estar tractades així, on han d’estar idò? I nosaltres hem trobat
la resposta amb la intervenció que ha tengut la Consellera de
Sanitat i Consum, on han d’estar en els propers 50 anys? En
perspectiva de futur, no per allò de solucionar d’una manera
ràpida i superficial, sinó amb una perspectiva de futur. De
moment han d’estar d’una altra manera i han d’estar en uns
altres indrets i hem d’agrair a la Consellera de Sanitat i Consum
que ens hagi especificat molt clarament quins són els plans que
té la conselleria. Pens que el Grup Parlamentari Popular haurà
pogut prendre molt bona nota i haurà pogut veure que
efectivament aquest Govern, el Govern de les Illes Balears,
treballa de cara el futur, perquè aquest colAlectiu de persones
que pateixen malalties mentals greus arribin a tenir l’atenció que
es mereixen. 

Estam parlant que es passa de gent que resideix dins
pavellons en condicions infrahumanes a una residència
psicogeriàtrica que tendrà més bones condicions per a aquelles
persones ancianes que pateixen demències i que la consellera
ens ha especificat que seran unes 76 places. Clar nosaltres
podríem dir que aquestes 76 places per ventura resulten
insuficients a mida que avançam dins aquest segle XXI, que
enlloc d’ajudar a fer disminuir les malalties mentals, sembla ser
que s’incrementen, però creim que val la pena parar esment als
estudis tècnics que han fet els professionals de la matèria per
veure que amb això, juntament amb la resta que ens ha exposat
per a aquelles persones malaltes sense trastorns, aquelles
persones malaltes amb trastorns de conducta, aquelles
persones psicòtiques, persones incapacitades totalment a
nosaltres ens sembla que l’actuació del Govern és per merèixer
el nostre suport i nosaltres creim que el suport d’aquest
Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Gascón en nom del
Grup Socialista té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Socialista hem escoltat
atentament la intervenció de la Sra. Cerezo del Grup
Parlamentari Popular i de la Consellera de Sanitat. Nosaltres
vàrem poder visitar l’Hospital Psiquiàtric l’any 97, francament
era un manicomi que no era digne a finals del segle XX d’existir.
Per tant, són temes que ens preocupen i estam contents de
veure la preocupació del Grup Popular, que dins aquesta

legislatura ha fet ja moltes actuacions sobre malalts mentals i
també sabem del coneixement i de la preocupació personal de
la Sra. Cerezo sobre aquests temes.

Entenem també que faci una queixa que hi ha malalts mal
situats en aquests moments en el manicomi, perquè segueix
sent un manicomi, però hem d’entendre que en aquest moment
hi ha unes obres, una reestructuració que ens ha explicat la
consellera i que no s’havia feta mai, jo intentaré repassar-ho.
Per tant, és normal que hi hagi disfuncions, si n’hi ha, el que no
trobo normal ni just és que dia 5 de febrer del 2002 es digui, què
passa amb els llits de Manacor? Què passa amb els llits de Son
Llàtzer i què passa amb els llits de Son Dureta, açò no és de
justícia que es digui cap a aquells bancs en aquest moment,
encara, ho seria tal vegada d’aquí a sis mesos, però dia 5 de
febrer és a dir, 36 dies després de les transferències em sembla
absolutament injust Sra. Cerezo que vostè hagi dit açò.

Per altra banda, la consellera ens ha dit que la distribució
dels tipus de malalts que existeixen en aquest moment, els
psicòtics, els dements i els psicogeriàtrics, també ens ha
explicat la nova distribució que es farà amb la construcció del
psicogeriàtric, ja està pràcticament a punt i també la
desinstitucionalització de determinats psicòtics i la reubicació
d’altres. Per tant, pensam que a part Sra. Consellera li hagin
posat molt fàcil, perquè només fent alguna coseta ja ha fet molt,
a part d’açò, pensam que s’està fent allò que s’ha de fer i és
seguir el pla de salut mental. Però jo no vull acabar sense dir
que a part de Mallorca hi ha altres illes a la comunitat autònoma
i que no n’hem parlat i Menorca i Eivissa, no és que s’hagi fet
alguna cosa, no hi havia res, a Menorca com saben alguns
d’aquesta cambra hi havia un pis per a malalts mentals que no
s’obria per manca d’1.300.000 pessetes del Govern balear i que
es va obrir el mes de novembre de l’any 99, aquest mes de
gener s’han adjudicat les obres per a un centre residencial, atès
que parlam de centres residencials, s’ha adjudicat l’obra a una
empresa constructora de Menorca i s’han de començar per tant,
abans de 30 dies.

Creim que estam dins el bon camí, de totes maneres
nosaltres sabem de l’interès de la Sra. Cerezo en aquests temes
i que nosaltres donam suport moltes vegades com ella sap a
una altre lloc de feina com és el consell insular, nosaltres
esperarem la moció subsegüent a aquesta interpelAlació, que
estam segurs que serà constructiva, abans sí podem donar
suport a alguns punts que presenti.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gascón. Para la réplica tiene la palabra la Sra.
Cerezo por el Partido Popular. 
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LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, primer de tot vull desfer un malentès, jo no he estat
parlamentària fins només fa un any i mig o dos, bé d’ençà del
99, he estat una persona que he lluitat per a la salut mental des
de la base, sense un duro i colze amb colze juntament amb les
famílies afectades, és a dir, no tenc gaire experiència
parlamentària, però crec que de base sí que en tenc un poc.
Vostè tampoc hi era a l’anterior legislatura crec, no ho sé,
perquè jo no hi era, no ho sé, han passat dos anys i mig ja
teníem un pla de salut mental fet, el Govern anterior, que era la
veritat molt aprofitable, perquè al final tots els plans acaben
retocant-se un punt o l’altre.

Bé pensi una cosa, l’Hospital Psiquiàtric ha sofert tants de
canvis de direcció que açò fa impossible que aquests dos anys
i mig hagin estat, jo n’he conegut varis a través de la Federació
Balear de Salut Mental, no he pogut aprendre els noms, és a dir,
no he associat les cares amb els noms, per açò m’estimo més no
anomenar ningú. Bé estam d’acord que s’ha continuat el pla de
salut mental, les Balears estaven fatal i estaven fatal moltes
comunitats autònomes, la majoria han avançat molt, nosaltres
estam començant a caminar, ja havíem fet les primeres passes
amb el pla de salut mental, ara les farem amb el psicogeriàtric. Jo
no estic criticant que no es faci res, estic dient que s’han de
programar determinades coses, manca de personal, manca
d’espai, el termini no serà petit, no es tracta d’un mes ni quinze
dies, es tracta d’una temporada llarga, amb els canvis per
habilitar-ho que açò durà, moltes complicacions no som crítica,
crec que a vegades criticant sense mala intenció es pot ajudar
molt, un veu per on camina i que ens està fallant. Les famílies
no tenen on dur un malalt per ingressar amb un brot agut, ni els
crònics tampoc tenen accés, açò és així.

Bé, nosaltres tampoc hem estat els qui hem internat les
persones amb retràs mental, açò era un costum que s’han trobat
quasi totes les comunitats autònomes. De fet crec que està molt
bé que hagin passat a Son Tugores, amb un règim mixt amb
l’Hospital Psiquiàtric, però hi ha moltes coses per fer, els
pavellons estan massificats, però quan un es colAloca dins un
pavelló massificat amb gent malalta de nervis és molt dur el dia
a dia, d’aquí a cinc anys estarà molt bé, però s’han de passar,
ja es sap que hi haurà moltes incomoditats i crítiques, sé que
hem de passar-hi. Bé i poca cosa més per dir, supòs que en
positiu.

El Sr. Buele, tampoc tenc massa coses per dir-li, només que
som conscient que hi ha un període llarg i mal de passar, però
li record el problema de les famílies amb un malalt greu, amb un
brot agut que arriba fins a les portes del Psiquiàtric i no hi ha
entrada, és a dir, a mi em fa com a ganes de riure pensar que ara
que tenim un protocol d’internament el podem penjar perquè
ara no tenim internaments a fer. El Sr. Gascón, al final sap que
jo no he parlat de Menorca, en primer lloc perquè Menorca
camina i reconec l’esforç que s’ha fet per tenir fets els plànols
per un centre de mitja i llarga estada, però també puc recordar
que Menorca no aconseguia de cap de les maneres poder
ingressar una persona a l’Hospital Psiquiàtric, sempre ens ha
resultat molt difícil, les illes petites i per açò tal vegada ens hem

hagut d’espavilar i anar una mica més aviat. A l’anterior
legislatura ja vàrem aconseguir coses i hem continuat en
aquesta, és a dir, estam d’enhorabona que ens hagin cregut a
cada banda.

I crec que res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Cerezo. Para la contraréplica tiene la
palabra la Sra. Consellera de Sanitat. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Cerezo, bé ja és una avantatge que reconegui que estava,
paraules seves, fatal. Jo crec que ha quedat curta perquè era
horrorós, indigne i tots els adjectius que vulguem afegir-hi i
encara ens quedarem curts. 

Vull remarcar que 20 anys, Sra. Cerezo per fer un pla de
salut, xerec i efectivament amb els nostres professionals, que
també han estat els seus, hem anat rectificant i hem anat
adreçant i ara tenim un pla de salut molt millor, convindrà amb
mi que les coses han variat molt i que el ritme de feina, a pesar
que vostè vulgui, amb un mes escàs, més agilitat, jo li he de
reconèixer com el Sr. Gascón que nosaltres hem obert 15 llits a
Son Llàtzer, nosaltres hem posat en funcionament unes
urgències en el Psiquiàtric i allò que vostè diu que no es veuen
aguts, no és cert Sra. Cerezo, el nostre recinte hospitalari
psiquiàtric, amb la reforma que hem fet a les urgències, no com
vostès, Sra. Cerezo, amb una taula i una cadira vostès duen a
terme les urgències, tots mesclats, tots crònics i tot de
qualsevol manera, això ho ha fet aquest Govern, no ho han fet
vostès, vostès varen tardar 20 anys per fer un mal pla de salut
de mental, això és així Sra. Cerezo i ja li he dit que s’ha anunciat
i ha sortit a tots els mitjans i vostè només llegeix el que
l’interessa que a Manacor s’obriran per primera vegada, d’ençà
aquest hospital funciona, llits de salut mental aguts, o sigui que
la situació que vostè pinta i dibuixa tan greu, és greu perquè
efectivament hem hagut de tenir les transferències per poder
habilitar el lloc on han d’estar els malalts aguts que són els
hospitals de referència de les comarques, llits que vostès mai
varen fer.

Agraeixo al Sr. Gascón, perquè clar la interpelAlació d’avui
només era per a malalts institucionalitzats, aleshores agraeixo
al Sr. Gascón, vostè ho deu conèixer, aquest Govern va obrir
per primera vegada el pis tutelat que vostès tenen, perquè
vostès no varen ser capaços de posar 1.500.000 pessetes, miri
si eren àgils vostès. Sra. Cerezo, miri jo procuro contenir-me
però crec que aquí no tenim les coses clares, vostè no ho té
clar, llevat que sigui parlamentària d’ençà dos anys i mig o no,
és igual això, vostè ha patit i a mi em consta, com el Sr. Buele,
la situació en les seves pròpies carns i vostè sap que tot el que
hem fet durant aquests darrers dos anys, és molt més d’allò que
varen fer vostès en 20, perquè vostè ho va patir, ho pateix
encara. A Menorca i Eivissa és a punt d’inaugurar-se, tal com
vàrem quedar amb els tècnics i la comissió científica i tècnica,
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un centre de rehabilitació, mai s’havia fet res, ho ha dit el Sr.
Gascón i jo ho dic més vehement, mai a les altres illes, vostès
ara que es preocupen tant ni tan sols sabien si existien les altres
illes en temes referits a salut mental, Sra. Cerezo, nosaltres,
nosaltres hem pressupost, nosaltres hem posat doblers, el Sr.
Gascón ho ha dit, nosaltres posarem en marxa el centre de mitja
estada, per ventura d’aquí un mes ja podran començar les
obres. Vostès troben que durant aquests dos anys i mig anam
a poc a poc? Idò jo trobo que anam molt accelerats, perquè li he
de dir una cosa. A Andalusia quan governàvem fa vint anys
vàrem començar a posar en marxa la salut mental a la comunitat
autònoma andalusa i avui ja la tenen acabada, vostès
haguessin pogut fer el mateix i aquesta consellera no hagués
hagut de tornar a començar a refer, torno a dir, un nou pla de
salut mental.

Després no és cert que quan hi hagi un brot agut, ho vull
remarcar perquè vostè ho ha dit vint i quatre vegades Sra.
Cerezo, que aquí quan un malalt té un brot agut no hi ha res a
fer, no és veritat, hi ha més dispositius d’urgències i més
dispositius que mai per atendre a aquests malalts i si em permet
i tenc temps faré un petit cronograma de totes actuacions que
vostès mai varen fer, mai amb vint anys. En principi reubicarem
60 malalts a diferents pavellons per poder iniciar totes les obres
del psicogeriàtric, s’iniciarà el gener i es completarà durant el
mes de febrer del 2002, s’iniciaran les obres del futur
psicogeriàtric en el mes de maig, amb una durada màxima de 12
mesos. A l’inici del 2001 de les obres de construcció de la unitat
de rehabilitació comunitària de Son Gibert, amb finalització del
juliol del 2002, l’externalització del centre de dia de La Colònia
a unitat de rehabilitació comunitària a Son Gibert el juliol del
2002. Inici del projecte per a la creació del centre de
discapacitats lleus amb trastorns de conducta en el pavelló que
actualment ocupa La Colònia dins el març o abril del 2002. Inici
d’obres per exemple de discapacitat, juliol del 2002. Obres
d’adequació de l’actual pavelló de Lluerna com a dispositiu de
mitja estada, inici del març del 2002 i finalització el maig del
2002. Inici d’obres a l’actual edifici d’agut de dones per a
posterior reconversió en unitat d’hospitalització breu, unitat
d’hospitalització mig, gener a maig del 2002. Per acabar es
reformarà l’actual edifici d’agut d’homes com a unitat de llarga
estada i s’executarà en dues fases, gener a juliol del 2002. Tot
això és la cronologia i nosaltres la podem posar perquè
nosaltres la complim Sra. Cerezo, com ho hem complit fins ara.
Vostès no varen fer res i quan dic res és absolutament res.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Con ello damos por terminado este
punto del orden del día.

III. Proposició no de llei RGE núm. 3498/01, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una direcció
general d'immigració.

Pasamos al siguiente que es la proposición no de ley núm.
3498, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa tiene la palabra el Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Duim
aquesta proposició no de llei, va entrar en el mes de setembre
de l’any passat, per intentar que aquesta comunitat avanci com
altres comunitats en allò que és l’espai del corredor mediterrani,
allà on circulen la majoria d’immigrants d’Àfrica. La comunitat
valenciana, la comunitat de Múrcia, Andalusia i Catalunya han
posat en marxa una proposta d’una persona que pugui
coordinar les polítiques en temes d’immigració dins els seus
governs autonòmics.

La política es diu, fa molts d’anys, que el més convenient és
que sigui transversal, és a dir, que cada racó de l’espai que les
persones, homes i dones que es dediquen a la política miren de
fer-hi feina, tenguin entre tots una comunicació. Normalment si
és un partit sol que té el Govern és més fàcil, quan són molts de
partits, com és el cas del pacte, és més difícil, però en cap cas
impossible. És necessari que cada departament de Govern, sigui
Obres Públiques, Sanitat, Acció Social hi hagi comunicació
entre ells per a la política dels més necessitats, sembla però que
aquest pacte té por de parlar d’immigració. Si demà tenguéssim
un ciutadà immigrant maltractat que morís, no passin ànsia
vostès el plenari de la setmana que ve seria un plenari sobre els
drets de les persones que vénen de fora, però quan no hi ha
trui ens oblidam d’aquell que viu pitjor, perquè d’alguna
manera nosaltres ja estam massa grassos, en el sentit de tot, de
tot. Dins aquest pacte que ens governa hi ha una diferència
important de criteri respecte la immigració, una cosa és el que
pensa Esquerra Unida i una altra cosa és el que pensa Unió
Mallorquina i això és greu, coordinar polítiques d’immigració és
difícil. 

Les societats que avancen són aquelles que han cuidat  i
han vigilat les ajudes per a aquells que pateixen, va passar a
països com França, Alemanya, quan Argentina no tenia la
situació que té ara i els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs varen haver d’anar a altres indrets, aquells
societats que eren més avançades que nosaltres ens varen
recollir i ara nosaltres veim com a ciutadans del Marroc, de
l’Àfrica central, Europa de l’Est, Amèrica del Suc s’acosten a la
nostra terra i això, em permetin que ho digui, és una molt bona
notícia, sobretot 23 anys i dos mesos de l’aprovació de la
Constitució del 78, Espanya i Balears han canviat i han canviat
en positiu, això sí hi ha canvis que molesten a les costums, hi
ha canvis econòmics, canvis de més flux de gent, canvis
socials, canvis culturals, som més i alguna vegada ser més
sembla que és un problema, no ser més al final és ser més
solidari perquè la gent no es mou gratuïtament d’un lloc a un
altre es mou en tot cas perquè pateix i no és el mateix tenir
famílies que tenen un fill o que venguin famílies que en tenen
dos, tres, quatre, cinc o sis i si a més aquestes famílies quan
arriben aquí ni parlen català, ni castellà, ni tenen la religió com
la major part de ciutadans d’aquesta terra, ni les nostres
costums de viure, menjar, relacionar-se i a damunt no coneixen
les nostres, ni com és l’Administració, si ja no coneixen les
costums més dificultats encara tendrà per conèixer
l’Administració.
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Balears i Espanya s’acosten als percentatges d’immigrants
de països molt avançats com ara Suècia al llarg d’aquests
darrers 35 anys, ens acostam al 8%, a Balears encara més i crec
que s’ha d’aprendre d’aquests països que ja fa anys varen
actuar amb seny i ajudaren a fer més fàcil la convivència entre
tots. El lloc que conec, hi he estat, ha estat més fàcil la
normalització perquè així ho han fet i es pot demostrar, a part de
paraules hi ha documents, quan han estat capaços de tenir un
coordinador d’aquestes coses, aquests coordinadors hi ha
llocs que els anomenen directors generals, hi ha llocs que els
diuen viceconsellers, llocs on els anomenen vicesecretaris,
llocs com l’Estat espanyol que els diuen delegats per a la
immigració i per què coordinar de forma transversal tots els
departaments i conselleries, o ministeris, o regidories, o
consellers, sobretot per a tots els ciutadans d’aquesta terra, no
per als immigrants, per a tots els ciutadans i els ciutadans som
tots aquells que vivim aquí.  

Dins Espanya, Andalusia, País Basc, Catalunya, totes
aquestes comunitats ja tenen el seu director general, el seu
viceconseller, o secretari general. El fet de tenir una coordinació
fa que el responsable cada dia vagi aprenent, perquè d’aquest
tema no és sap tot, ni molt manco, no hem arribat a la meitat,
vagi aprenent i d’aquesta manera és més fàcil la política entre
els altres departaments, sobretot a l’hora de donar a conèixer
les accions que poden millorar la qualitat de vida dels que
arriben, la informació és bàsica per a un immigrant i si aquesta
és general els puc assegurar que és quasi nulAla per a ells, un
lloc estrany no coneix ni els carrers, ni fins i tot els rètols dels
carrers no són iguals que els dels seus pobles i el fan sentir-se
estrany, no només li és estranya la llengua, les costums, també
li són estranyes el sistema de comunicació, com accedir als
serveis d’aquesta societat nova per a ell, com accedir a serveis
bàsics com educació, esport, habitatge, sanitat, serveis socials,
treball, oci, només per visualitzar el sistema i accedir-hi ja és un
problema per a ells. 

La normalització és bona per a tots, no només per als
immigrants, dins una societat que està compromesa a no tenir
situacions de risc d’aquí 20 anys ha d’actuar ara, o pel contrari
d’aquí a 20 anys hi haurà situacions de risc, el que temem és la
distància i la diferència, tenim por, només ens preocupam quan
realment hi ha un problema per defensar que nosaltres som
defensors i perdonin la redundància, dels que pateixen més. És
necessari coordinar les polítiques a cada conselleria, posaré un
exemple perquè es vegi ben clar per no entrar a més llocs, no
només el Govern, també els consells i els ajuntaments. Ha estat
sempre de molts polítics, del qui els parla també, la ilAlusió dins
un ajuntament d’intentar que tots els regidors en tenguin un
que ho coordini tot, la veritat és que com que no n’hi ha un que
sigui el coordinador sempre sol ser un fracàs, però poc a poc
s’avança, per exemple, barreres arquitectòniques, Acció Social
no vol que hi hagi barreres arquitectòniques, però Obres
Públiques fa el que sigui i després s’ha de corregir i és perquè
no hi ha hagut una coordinació i ja no parlam d’immigrants, és
a dir, un coordinador és bo no només per als immigrants, ho és
per a tothom. 

Però la situació actual ha canviat, però hi ha gent, em
permetrà el Sr. Buele, el pare del Sr. Buele era negre, el Sr. Buele

ja no és un problema i per a nosaltres tampoc, però els que
arriben ara no són negres, però tenen la pell morena, els cabells
rissats i han de mirar d’estar bé, per això és necessari que totes
les polítiques de cada conselleria els tengui en compte i no
siguin polítiques d’acció social, perquè quan es relaciona acció
social i immigració és una equivocació, és una discriminació
aquest fet, hi ha regidors d’Esquerra Unida a l’Ajuntament
d’Eivissa que participen juntament amb regidors del PP, PSM
i Unió Mallorquina dins un consorci d’immigració important
que hi ha a la ribera de la Mediterrània i tots estan d’acord que
hi hagi una direcció general d’immigració. La veritat que la
Consellera d’Acció Social crec que és per devers Brasil, lloc on
crec que no està fent un bon favor al Govern, no sé si està de
carnaval també, puc ironitzar en aquest sentit perquè crec que
és greu, però es fa necessari que vostès prenguin una decisió
definitiva en els temes d’immigració i només es poden prendre
si són capaços de coordinar les polítiques que han de rebre els
immigrants.

Mirin cada dia són més, acabaré Sr. President, els problemes
que té Educació, li arriben alumnes quan el curs ja està
començat, les ratios li pugen dia 1 de setembre, Educació cada
vegada necessita més mediadors culturals i tot això és injust,
només una política de coordinació, entenent el que passa a
cada part, i si és d’habitatge, quan xerram d’habitatges, ara
resulta que fan habitatges, tots hem fet i feim, habitatges de
protecció oficial, però amb la normativa que tenim cap emigrant
pot accedir-hi; és a dir, no hi ha una política de coordinació. Els
barems que s’empren faran que aquells que duen més temps
aquí i que no són immigrants tenguin preferència davant els
altres.

Podríem xerrar de moltes coses...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acabaré, Sr. President, em doni un poquet més de temps
perquè crec que val la pena el tema, ja sé que sol valer més
quan hi ha un problema que a un l’han tupat o l’han mort,
d’immigrant, idò, perquè això no passi, Sr. President, és
necessari que diguem tot això. Acabaré.

La qual cosa fa que si no estan preocupats pel que passa
amb l’habitatge, perquè no poden accedir a habitatges de
protecció oficial els immigrants, resulta que Educació s’ho
carrega tot i el problema de ratios, amb aules de 21 i 22 passa de
29, 30 i 31, i això no ho sap el professor, ni la direcció general,
ni el conseller a dia 30 de setembre, fa necessari coordinar la
política. Per això, un director general d’Immigració, no perquè
ell faci la política d’immigració, sinó perquè ell, amb cada
conseller, amb cada direcció general de cada conselleria, faci la
política per a tots, que els tengui en compte tots, i dins aquests
tots estan els immigrants.

M’agradaria que fossin capaços que, encara que no li
vulguin dir direcció general, que li vulguin dir una altra cosa,
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transaccionin i li diguin una altra, però facin que hi hagi una
persona que coordini aquestes polítiques, perquè les situacions
de risc vendran d’aquí a vint anys. I nosaltres, aquests diputats
i diputades que estam aquí, serem els responsables totals i
absoluts de no haver sabut mirar endavant; així i tot, nomenant
un coordinador, un director, un viceconseller, un secretari
general o un secretari, hi haurà situacions complicades. Però si
el posam ho podem millorar, això ho ha fet Catalunya, el País
Basc, València, Múrcia i ...

EL SR. PRESIDENT:

Cinco segundos, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ja he acabat, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies al Sr. Font,
gràcies per dos motius: un, per portar una vegada més a
aquesta tribuna el tema de la immigració, i dos, pel to de la seva
intervenció, del seu discurs, que crec que ha estat, bàsicament,
raonable, sensible a la problemàtica de la immigració, crec que
en tot cas li ha sobrat una ironia que no era molt oportuna, en
referència a la consellera de Benestar Social, però, en tot cas,
reconèixer que el to de la seva intervenció ho consideram
positiu.

També agrair-li, perquè sembla ser que dins la seva
proposta, de crear una nova direcció general dins aquest
Govern, pareix que donaria suport que aquesta correspongués
al Grup d’Esquerra Unida, que és qui té la responsabilitat de la
Conselleria de Benestar Social, i la veritat és que jo vull agrair-li
que ens tengui tan ben valorats i farem saber també a la resta de
socis del Govern aquesta bona valoració i aquestes bones
intencions del Grup Parlamentari Popular. Ara bé, de la
intervenció que ha fet el Sr. Font de coses, ja dic, bàsicament
raonables, sobre el tema de la immigració, no ha justificat molt
la seva petició concreta d’una direcció general d’immigració.

Miri, nosaltres pensam que aquest és un tema bàsicament
administratiu, bàsicament de com es configura el Govern;
lògicament al president del Govern li correspon decidir el
nombre de conselleries que hi ha d’haver, i llavors, en el
conjunt del Govern, discuteixen les direccions generals. El
govern del pacte va crear totes les que va considerar
imprescindibles, per cert molt criticat moltes vegades pel Grup
Parlamentari Popular que considerava que eren excessives, tant
el número de conselleries com el de direccions generals; i va
crear aquest govern una conselleria, la de Benestar Social, que
bàsicament impulsa i coordina les polítiques d’immigració,

impulsa i coordina, perquè les polítiques d’immigració són del
conjunt, són de tot el govern del pacte de progrés.

I nosaltres pensam que, encara que no és una qüestió
tancada, efectivament, com han fet altres comunitats, com ha dit
el Sr. Font, s’han creat direccions generals, i jo n’hi afegiria una
que no havia dit a la primera relació, que és la d’Euskadi, també
des d’una àrea gestionada pel mateix partit que aquí a les Illes
Balears, però en canvi altres, per exemple, Aragó, no la creen.
És un tema, pensam nosaltres, administratiu, de considerar
l’oportunitat de veure si determinades qüestions és necessari
crear un direcció general o si des del conjunt de les conselleries
del Govern, amb les direccions que hi ha això pot funcionar i no
és necessari. La veritat és que tal i com està organitzat avui en
dia, pensam que és correcte, que no és necessària en aquests
moments la direcció general d’immigració, perquè tota la tasca
que correspon a planificació, seguiment i avaluació del Pla
sobre la immigració es du des d’una direcció concreta, la
Direcció General de Planificació i Ordenació Social, i des de
l’IBAS s’assumeixen les tasques de gestió, d’actuacions
pròpies de serveis socials.

En definitiva, no una, sinó dues direccions generals o
càrrecs equivalents des de la Conselleria de Benestar Social que
duen el tema de la immigració. Però, com li deia abans, al final
les qüestions administratives pensam que no són les més
importants, ja dic, es pot assumir i a molts de llocs ho fan que
fa falta una direcció general, es pot funcionar com es funciona
ara amb una conselleria que impulsa aquestes polítiques, dues
direccions generals que treballen específicament sobre els
temes de la immigració i, sobretot, i allò fonamental, la
implicació de tot el Govern de les Illes Balears efectivament amb
polítiques transversals -jo no volia utilitzar aquesta paraula
perquè de vegades pareix que es fan paraules tòtems, que en
deim una i ja està, ja val per a tot, però com l’ha utilitzada vostè,
doncs sí, amb polítiques transversals-, o sigui, amb polítiques
que afecten pràcticament totes les conselleries.

El mes de setembre del 2000 aquest Parlament va debatre el
Pla integral d’atenció a la immigració que s’havia presentat des
del Govern de les Illes Balears, el va debatre i li va donar un
suport unànime, un suport al que s’havia fet en aquest pla i
també amb un reconeixement d’algunes aportacions que
s’havien fet per part del Grup Parlamentari Popular en aquest
tràmit parlamentari, i ja dic, la Cambra li va donar el suport
unànime.

Crec que d’això és del que es tracta, posar-se a discutir si
més o menys direccions generals o altres departaments és
relativament important, però l’important és que es duguin
endavant les polítiques, que hi hagi aquesta voluntat decidida
per part del Govern, la transversalitat que dèiem. Jo tenc una
relació aquí, que la llegiré per no deixar-me’n cap, del número de
conselleries que estan afectades, que participen amb el Pla de
la immigració, que és del conjunt del Govern: a part de Benestar
Social, encarregada d’impulsar aquest pla, hi participen
Presidència, Educació -i el Sr. Font ha remarcat tota la
problemàtica que afecta el món educatiu, efectivament és molt
important, això amb un director general simplement dels temes
d’immigració pensam que no suposaria resoldre els problemes
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educatius, però amb la participació de la Conselleria d’Educació
dins aquest Pla de la immigració pensam que és més positiu-, a
part d’això, Treball i Formació; Obres Públiques, Habitatge i
Transport. El tema sanitari també l’ha remarcat el Sr. Font, és
importantíssim per a la immigració, en el Pla de la immigració hi
ha programes concrets, actuacions que es preveuen, i la
conselleria participa d’aquest pla, també Sanitat i Consum. A
més d’això, es crea una Comissió autonòmica
interdepartamental amb totes les conselleries del Govern
implicades que ha de fer l’avaluació, el seguiment d’aquest Pla;
està previst que es reuneixi aquest mateix mes. També la
Comissió Sectorial de la Immigració, amb la participació de les
diverses administracions, que això és una altra qüestió molt
important, el Govern de les Illes Balears ha d’actuar sobre el
món de la immigració, però és un problema que afecta
absolutament totes les administracions públiques, des de la
central, l’autonòmica i la local. I també s’han creat els
mecanismes perquè això vagi endavant.

En definitiva, creim que el debat hauria de ser si es fa tot el
que s’hauria de fer per al món de la immigració, si hi ha coses
que es podrien fer i es deixen de fer, més que no qüestions de
què si això s’ha de fer amb una direcció general o tal com s’està
fent en aquests moments. En qualsevol cas, valorar molt
positivament l’evolució del Grup Parlamentari Popular que una
i una altra vegada ha demanat que desaparegués la Conselleria
de Benestar Social i que quedàs tot resumit en una sola direcció
general i ara ens proposa crear-ne alguna més. Pensam que en
el que queda de legislatura i tal i com estan les coses i com està
en marxa i aplicant-se i necessitant-se revisar i actualitzar el Pla
de la immigració en aquesta legislatura no correspon crear una
nova direcció general; però, evidentment, no s’està tancat, si es
veu en un futur que s’han de crear nous mecanismes per
atendre tota la problemàtica de la immigració, que són
insuficients els que s’han creat i que una direcció general
podria servir també per millorar l’atenció que es dóna a aquest
món.

Però, en definitiva, agrair la intervenció del Sr. Font, la seva
preocupació pel tema; animar-lo a treballar conjuntament. Ja sé
que amb la seva condició també de batlle d’un poble, treballa
conjuntament sobre el tema de la immigració moltes vegades
amb el Govern de les Illes Balears, però també com a Grup
Parlamentari Popular està prevista la seva participació en
aquests òrgans de seguiment, fer propostes en positiu i
evidentment oberts que en aquest Parlament es facin tots els
debats que creguin convenients; hi ha molts de mecanismes, de
solAlicituds de compareixences, interpel Alacions, debats
monogràfics, i crec que realment és d’això del què hem d’anar
parlant, de la problemàtica, de les solucions, dels mecanismes;
avaluar el Pla de la immigració i la qüestió de la direcció
d’immigració la consideram secundària, en aquests moments no
està previst crear-ne més i per tant, des del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, no li donarem suport i votarem
en contra d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramón. Por el Grup o Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista intervenim per manifestar quina és la nostra
postura respecte d’aquesta proposició no de llei que ha
present at el Grup Parlamentari Popular, amb la qual demana que
el Govern de les Illes Balears creï una direcció general
d’immigració. A aquest diputat li agradaria poder destriar el que
ha estat la proposta feta per escrit damunt un paper del que ha
estat la presentació d’aquesta proposta feta pel portaveu del
Grup Parlamentari Popular, al qual voldria haver acabat
d’entendre què era el que pretenia. Volia transcendir una mica
el que podia ser tractat com a una simple qüestió administrativa,
de creació d’una direcció general dins el conjunt d’un
organigrama d’una conselleria, amb tot el que això comporta de
personal i d’estructura administrativa, i s’ha estimat més
prescindir d’això i passar a tractar el que és l’objecte de la
immigració i de la necessitat de ser atesa per part de
l’administració pública. Cosa que em sembla fantàstica i que
crec que mereix l’elogi del nostre grup parlamentari.

Tot i amb això, crear una direcció general d’immigració és
qualque cosa més que una bella proposta d’una més bella bona
intenció, crear una direcció general d’immigració comporta
introduir-la, integrar-la dins el conjunt de l’administració
pública que el Govern de les Illes Balears en aquests moments
du a terme. I aquesta proposta que ens ha presentat venia
marcada per tres objectius: un era per fer front a la problemàtica
que envolta la immigració, entenem; un altre era per coordinar
les diferents administracions públiques i l’altre era per dur a
terme les polítiques adients, més adequades per atendre la
immigració. Bé, nosaltres hem intentat reflexionar sobre aquesta
proposta, li he dit que l’hem vista i molt més després que vostè,
Sr. Font, l’ha presentada com a una bella proposta d’una més
bella bona intenció: és bella proposta, per què? Perquè toca un
tema que naturalíssimament, sobretot des de fa uns anys, afecta
directament les nostres illes; però no és d’ara, no és d’ara que
la immigració comporta una atenció acurada per part de
l’administració pública, ve d’anys enrera. I jo no em vull
remuntar molt molt enrera perquè em faria massa enrera, llavors
em toparia, efectivament, amb aquella persona que va ser el
primer negre que va arribar a aquestes illes l’any 27, no em vull
referir a això; em vull referir que durant aquests darrers 60 anys
o 70, o 80 anys, hi ha hagut gent d’altres indrets que ha vengut
a instalAlar-se aquí i que per tant les distintes administracions
públiques ja hi havien d’haver hagut prestat atenció. Jo no li
retreure el que va passar en relació a persones que duien aquí
més de cinquanta anys existint, residint, casats, amb fills i que
al cap de cinquanta anys venen obligats pel Govern de l’Estat
a haver de retornar al seu país, no li parlaré d’això, perquè el
problema que tenim ara no és aquest. El problema que tenim
ara, la realitat que tenim ara, és unes onades migratòries que
arriben i que necessiten una atenció pública, i jo voldria limitar-
me simplement a aquests darrers cinc, sis anys. I en aquests
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darrers cinc, sis anys, sí que hi ha hagut una immigració forta
que ha vengut a fer feina aquí i que no ha obtingut aquella
atenció pública que es mereixia, però no de part del Govern de
les Illes Balears només, és que jo crec que la seva proposició
oblida que les competències en matèria d’immigració
corresponen al Govern de l’Estat. No serà que amb la creació
d’una direcció general en el Govern de les Illes Balears,
senyores i senyors diputats del Grup Parlamentari Popular,
intenten vostès amagar allò que no fa i correspon fer al Govern
de l’Estat? Perquè, sense tenir direcció general d’immigració,
aquest Govern de les Illes Balears, aquesta Conselleria de
Benestar Social sí que ha volgut colAlaborar, i de fet ha
colAlaborat, amb la Delegació del Govern per atendre immigrants
als quals havia d’atendre la Delegació del Govern; vull dir que
ha contribuït a treure castanyes del foc al Govern de l’Estat
quan és ell qui té les plenes competències en aquesta matèria.

Aleshores, si sense tenir una direcció general d’immigració
la Conselleria de Benestar Social ha tengut la capacitat d’anar
molt més enllà del que li pertocava i de donar una mà a la
Delegació del Govern de l’Estat en allò que són les seves
competències, a què ve criticar que no hi sigui? Està molt bé
que es proposi que hi hagi una direcció general d’immigració,
altres comunitats, com han dit molt bé els dos portaveus que
m’han precedit, ho han considerat oportú; el nostre grup també
ho podria considerar positiu a això, -per què no una direcció
general d’immigració?- però del que es tracta no és tant de
l’estructura orgànica d’una direcció general com de l’efectivitat
en la feina que es pugui fer.

I parlant de direccions generals, i li deia, amb comentari al
portaveu del Grup Parlamentari Popular, no és tot que hi hagi
un director general d’immigració, ni tan sols -li diré, Sr. Font-,
no és tot que hi hagi un director general d’immigració negre
africà per dur millor el tema de la immigració; a mi m’hagués
agradat moltíssim més veure un director general d’immigració
basc, basc, autènticament basc de soca-rel que atengui la
immigració que arriba al País Basc. Perquè, naturalíssimament,
un director general d’immigració que sigui immigrant l’haurà de
tractar molt bé aquest tema, naturalíssimament s’hi veu abocat
a fer-ho així, no? Aleshores, no és tant la creació d’una direcció
general d’immigració per atendre la immigració com que,
efectivament, el Govern de les Illes Balears mantengui i dugui
una política d’atenció a la immigració en el camp que són les
seves competències, de la millor manera possible i, fins i tot,
ultrapassant-les, com és el cas de les Govern de les Illes Balears
en el cas que he esmentat fa una estona.

Voldria també recordar, senyores diputades i senyors
diputats, que la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari
Popular ens ha recordat als membres del Grup Parlamentari del
PSM que al Partit Popular tant els és una cosa com l’altra, tant
els és dir que desaparegui la Conselleria de Benestar Social
perquè tota ella és massa grossa i basta que es converteixi en
una simple direcció general, com dir: la Conselleria de Benestar
Social és massa petita, no pot atendre com cal les seves
competències, s’ha d’ampliar, ha d’engreixar i ha de tenir una
altra direcció general. En què quedam senyores diputades i
senyors diputats del Part it Popular? Convé que s’aclareixi
aquest tema, perquè des d’aquesta tribuna nosaltres hem

escoltat que vostès demanaven la desaparició de la Conselleria
de Benestar Social, avui vostès ens demanen no només que no
desaparegui, sinó que se n’ampliï la seva actuació.

I per acabar, simplement manifestar que des del nostre grup
parlamentari ja es pot deduir quina serà la nostra postura
respecte de la iniciativa que ha tengut el Grup Parlamentari
Popular, de creació d’una direcció general d’immigració; estam
per la labor d’atendre el més adequadament possible la realitat
de la immigració, creim -ho ha dit el portaveu del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida- que el Govern de les Illes
Balears està utilitzant i emp rant aquells mitjans que fan possible
que aquesta immigració sigui atesa de cada vegada millor i, per
tant, no votarem a favor d’aquesta proposició no de llei que
ens ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Grup Popular vol intervenir per contradiccions?
El Sr. Font té la paraula per cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sí, per contradiccions, tant per
l’expressat pel portaveu d’Esquerra Unida, al qual agraesc
moltíssim les seves ap ortacions, i al portaveu del PSM
igualment. Hi ha una qüestió que és clara, a la proposició no de
llei vostès no tenen en cap moment que aquesta direcció
general hagi d’estar a acció social, perquè jo crec que aquesta
direcció general no ha d’estar a acció social, ha d’estar a
Presidència; que quedi clar, perquè no deim que hagi d’estar a
acció social, amb la qual cosa podem seguir defensant que si
passam les competències al consell desa pareixi la Conselleria
d’Acció Social. És a dir que quedi clar, perquè era una
contradicció important aquesta.

Per l’altra part, jo els vull donar les gràcies, en part, que
hagin dit que no, perquè això ho farem, idò, nosaltres quan
governem l’any que ve; i els garanteixo que ho farem. Però vull
dir una altra cosa als dos portaveus, vostès diuen: i per què
abans no ho varen fer? Jo els vull recordar que avui és la
primera vegada que es du una proposta per part d’un diputat
sigui de qualsevol partit de creació d’una direcció general per
a immigració. Tampoc no hi ha cap diputat ni diputada d’altres
partits quan nosaltres governàvem que presentàs una proposta
d’una direcció general d’immigració, la qual cosa, en temps i
forma, és perfecte i correcte, totalment correcte.

Jo, senyor representant d’Esquerra Unida, l’evolució del
Partit Popular; tots evolucionam, però tal vegada n’hi ha que fa
més temps que hem evolucionat abans que els altres, o les parts
del cos evolucionen de manera distinta. A vostès la llengua,
d’Esquerra Unida, els evoluciona ràpid i quan han de xerrar dels
que sofreixen ho saben composar bé, ho fan rimar bé, però
quan s’han d’acotar a fer feina perquè s’ho passen malament
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no fan tanta feina. És a dir, nosaltres no evolucionam,
evolucionam, si de cas, com els altres, i fa temps que fem feina
en aquest sentit.

L’altra qüestió, no està justificada. Miri, i va per als dos
portaveus, jo els xerr d’una altra dimensió, no els xerr del que fa
el director d’acció social, els xerr que és necessari aprendre
cada dia en immigració i que és necessari que aquest que
coordina i aprèn, perquè hi ha molts de fòrums, moltíssims, i
això es mou molt ràpid i canvia cada dos o tres dies; és
necessari que qualcú faci arribar a tots els altres aquests
canvis. Fer que el director d’acció social sigui qui du aquest és
no fer acció social, perquè l’equivocació és que n’hi hagi un
que faci polítiques per a immigrants; hi ha d’haver un govern
que faci polítiques per a tots, siguin immigrants o no siguin
immigrants. Miri, aquí tenim el fòrum de la immigració, però aquí
no tenim, per exemple, el Consell General d’Immigració, que és
on estan les tres administracions.

El Sr. Buele també em deia: és que no serà que vostès
presenten això per fer les feines que els toca fer a Madrid? No,
Sr. Buele, de cap manera, la feina d’educació toca al conseller
i la d’habitatge a l’altre conseller, i la feina d’acció social toca
a l’altra consellera; jo li xerr d’una altra cosa, li xerr que tothom
tengui la consciència i el seny que és necessari coordinar les
polítiques per a tots i que s’ha de fer no des d’un costat del
Govern, s’ha de fer de cada part del Govern; serà l’única manera
que puguem avançar en aquest sentit.

Jo també els voldria dir, i ara que ha arribat el Sr. President
he dit el primer de tot que ja que vostès no fan la direcció
general d’immigració, nosaltres l’any que ve la farem la direcció
general d’immigració; ai Déu!, diuen ai Déu! No, això és una
veritat. Miri, una altra qüestió, és necessari, i això ho dic a
aquest govern que se’n diu de progrés, els vull dir una cosa: és
necessari marcar una línia clara, clara, entre uns i els altres,
entre els que realment entenen que la premissa per als
ciutadans és una premissa d’igualtat per a tots, on un binomi
igualtat-llei és molt important, i aquells que a través de les
seves doctrines o comportaments justifiquen l’exclusió, de
vegades a través d’excuses o coartades culturals o
patriòtiques, i això ha passat amb membres del pacte, això s’ha
dit a mitjans de comunicació. O s’està a una part de la ratxa o
s’està a l’altra, no es pot anar davant d’una manifestació i
després estar a la part de la ratxa on es fan diferències amb la
gent. I vostès amb els fets i amb la política fan això; i si era
veritat la seva sensibilitat cap als immigrants, a través d’acordar
una direcció general d’immigració o, com he dit jo,
transaccionin per una vicesecretaria o una secretari, com tenen
comunitats autònomes com Catalunya, País Basc, Andalusia,
València i Múrcia, vostès donen una gran passa avui. I ja he dit
abans que segurament dimarts que ve, si aquesta setmana, Déu
no ho vulgui, toc fusta, i sé cert que no serà, morís un
immigrant maltractat, aquí vendrem tots a quedar bé per a la
foto, per dir que nosaltres som realment els defensors dels
immigrants, sí, això ha passat ja, això ha passat. Avui era el dia
que la consellera, que és a Brasil, havia de ser aquí, per a
realment xerrar d’aquestes coses, perquè només volem xerrar
d’aquestes coses segons quan.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President. És necessari avançar cap a la
immigració, recordin el que els dic, és el Govern que ha
d’avançar cap a ella i aquí no avançam cap a la immigració; aquí
vostès fan deixadesa de funcions cap als immigrants, he posat
un exemple, que són els habitatges -això són veritats-, en els
habitatges de “VPO” no hi pot entrar un immigrant, no hi pot
entrar així com estan els barems, això és fer deixadesa de les
funcions del que realment es diu als mitjans de comunicació i es
fa quan es fa -sí, senyor, sí senyor.

I una darrera qüestió: creim que vostès amb aquest dir no a
aquesta proposició no de llei, no intentar transaccionar-la de
qualque manera, dir una qüestió, per repetir com he començat
aquest a segona intervenció: nosaltres una direcció general
d’immigració la posaríem a Presidència i, efectivament,
mantendríem la desaparició de la Conselleria d’Acció Social. I
esper que vostès entenguin, perquè si no hi haurà consellers  o
conselleres que s’han de carregar tot el mort, entre cometes, de
tota aquesta feina, com pot ser Educació, que arribarà un
moment donat que tiraran la tovallola, perquè és molt dur que,
d’aquest fet, en parlin molts i només se’l carreguin uns pocs.

Moltíssimes gràcies. 

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció en nom del Grup
Popular en torn de contradiccions. I substanciat el debat,
correspondria passar a votació aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 30 en contra; en
conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació
d’una direcció general d’immigració.

IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 3344/01, presentada pel Grup
Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, de modificació de
l'article 471 de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial. (A
tramitar davant el Congrés dels Diputats).

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és l’adopció
de l’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment de tramitació directa i per lectura única a la
proposició de llei 3344 presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, de modificació de l’article 471 de la Llei
Orgànica 6/1985, del Poder Judicial. Abans de debatre la
proposició de llei procedeix el pronunciament del Ple de la
cambra sobre la proposta de la Mesa de tramitació directa i amb
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lectura única, i atès que la Junta de Portaveu es va manifestar
unànimement d’acord amb la tramitació esmentada, entén
aquesta presidència que es pot passar directament a la votació.

S’aprova per assentiment la tramitació? Molt bé.

V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 3344/01, presentada pel Grup Parlamentari  PSM-
Entesa Nacionalista, de modificació de l'article 471 de la Llei
orgànica 6/1985, del Poder Judicial, per tramitació directa i
lectura única. (A tramitar davant el Congrés dels Diputats).

Aprovada per assentiment la tramitació per lectura única
passam al punt següent de l’ordre del dia, que és debat i
votació, si n’és el cas, de la proposició de llei 3344 presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de modificació
de l’article 471 de la Llei Orgànica 6/1986, del Poder Judicial.

Admesa la tramitació per lectura única, el model de debat
serà debat a la totalitat. Per tant hi ha un torn de quinze minuts
per als distints grups que es mostrin a favor de la proposició.
El Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, segur que sobraran aquests 15 minuts perquè
realment és un tema ja prou debatut en aquesta cambra i els
arguments crec que expressats també per activa i per passiva
per tots els grups en aquest hemicicle. 

Culminam avui, tanmateix, per aquest tràmit d’urgència,
aquesta primera part de la iniciativa de modificació de la Llei
Orgànica del Poder Judicial perquè l’accés o la provisió, en
aquest cas, de places a les Illes Balears no sigui el coneixement
de la llengua pròpia del país només considerat com un mèrit,
sinó un veritable requisit en els concursos de provisió. 

Creim i confiam que, ara que el PP de les Illes Balears ha fet
entendre que la realitat d’Espanya no és homogènia, una
constatació que, maldament sigui l’any 2002, és positiu que
s’hagi vist així en aquestes altures del segle XXII, XXI, perdó.
Crec que estarà molt bé entendre que això té unes
conseqüències pràctiques i serà senzill que es rectifiqui aquella
negativa a donar suport en aquesta cambra quan es va fer la
presa en consideració, i estam convençuts que aquesta
evolució ens durà a una unanimitat. Així volem interpretar que
no s’hagin presentat esmenes durant la tramitació d’aquesta
proposició de llei, i de la mateixa manera, encara amb més
transcendència, el PP, el grup parlamentari en el Congrés dels
Diputats, en el Senat, veuran amb bons ulls aquesta iniciativa,
tot i que fa uns anys ja varen votar en contra d’una iniciativa
semblant del Parlament de Catalunya, que si no ho record
malament no tenia cap vot en contra en aquella cambra.

Ja dic que no m’hi estendré. Pensàvem per part del nostre
grup que ja ens havíem avingut en el fet que el coneixement de
la llengua catalana, l’exigència del coneixement per entrar a la
funció pública era de sentit comú, era una norma que funciona

arreu del món, que la llengua pròpia, les llengües oficials sien
conegudes pels funcionaris que hi treballen. Jo els he de
confessar que fins i tot no deix de tenir un cert sentit del ridícul
quan he d’argumentar una cosa que arreu del món és tan
pacífica i tan entesa sense haver de fer gens d’esforços
d’argumentació, però pensava que quan l’any 96 es va introduir
aquesta exigència a la nostra llei de funció pública de les Illes
Balears, fàcilment aquells mateixos arguments, aquelles
mateixes motivacions que ens varen dur a prendre aquell acord
per unanimitat, serien fàcilment traslladables a la resta de les
administracions. Perquè, no ho oblidem, l’oficialitat d’una
llengua no es predica de la seva administració, de
l’administració autonòmica o de l’administració del propi país,
sinó que s’aplica durant tot el territori. Quan es parla en aquest
cas de comunitat autònoma no s’entén en un sentit estricte del
govern, o del parlament, o de les institucions pròpies de la
comunitat, sinó de les Illes Balears en tant que territori. És en
aquest espai on s’ha d’aplicar l’oficialitat de la llengua, i
talment ho ha dit -ja dic, com no podia ser d’altra manera-
doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, on queda clar
que són totes les administracions i, de fet, tota la població, que
queden afectades per aquesta declaració de llengua oficial que
té la llengua catalana.

Per altra banda tampoc no podem oblidar que la comunitat
autònoma de les Illes Balears té la competència en matèria
d’administració de l’Administració de Justícia en base al nostre
estatut d’autonomia, una transferència, o una competència,
millor dit, que desgraciadament no ha estat transferida, amb una
deslleialtat al bloc de la Constitució perquè, al final, és l’Estatut
que ens atorga les competències i només després s’ha d’aplicar
a través d’un decret de transferències, d’unes enteses sobre la
seva dotació entre l’Estat i la comunitat, però aquesta
competència és ja de les Illes Balears i resulta important exercir-
la al nivell que ens pertoqui.

Per tant, si nosaltres entenem que, tan bon punt sigui
transferida l’administració de l’Administració de Justícia, li serà
d’aplicació la nostra llei de funció pública, resulta absurd que
el nivell d’exigència del català, el nivell d’exigència de la llengua
pròpia, sigui diferent segons es tracti d’administració
autonòmica o es tracti d’administració de l’Estat, com si l’única
administració que ha de tenir sensibilitat pels ciutadans, pel
país, per la seva cultura, per la seva llengua, hagi de ser
l’administració autonòmica mentre que la perifèrica de l’Estat
pugui tenir un altre nivell de sensibilitat. Realment arribar a
aquesta conclusió, que repugna a la lògica però que
desgraciadament sembla bastant pràctica a la quotidianitat, ens
duria a exigir ràpidament el desmantellament de l’administració
perifèrica que per molts d’altres sentits segur que seria més
operatiu, i tornar a aquella administració única que ens
proclamava el Sr. Fraga en els seus moments més lúcids
d’intervenció pública dins l’administració.

Per paga he de dir, com ja vàrem exposar a la presa en
consideració, que la doctrina del Tribunal Constitucional està
consolidada en el sentit que aquesta oficialitat té conseqüència
per a tots els poders públics, i que bàsicament ho fa perquè
totes les intervencions dels ciutadans han de poder fer-se en la
llengua pròpia i ho han de poder fer amb plena eficàcia jurídica.
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Per tant, per poder atendre la llengua del país sembla que el més
fàcil, el més raonable, sigui que els funcionaris la coneguin,
perquè realment són els funcionaris que han d’estar per atendre
el públic, els ciutadans, i no els ciutadans per atendre els
funcionaris. Lògicament, i tots ho sabem, jo parlava de la
incomoditat que resulta de l’heroïcitat lingüística que a vegades
representa haver de reclamar els teus drets, el Sr. Huguet ens
deia a la presa en consideració que no hi havia cap problema
jurídic d’usar la llengua catalana a tota l’Administració de
Justícia a les Illes Balears, però tots sabem que retreu tenir la
sensació que estàs creant un problema, i només una actitud, ja
dic, de militància lingüística, que jo crec que no hem d’exigir a
ningú, hem de celebrar aquells que la tenen, però la nostra
responsabilitat com a responsables polítics és precisament
haver d’evitar aquestes situacions i que hi hagi normalitat en
totes les administracions d’aquest país.

Per tant, creim que de cap manera cap ciutadà ha de tenir la
sensació d’haver de demanar disculpes per ser mallorquí, per
ser menorquí o per ser pitiús. Ha de poder sentir-se’n
plenament orgullós i actuar amb tota naturalitat i amb tota
normalitat davant les seves administracions.

No hi ha dubte també, per tant, que els principis d’eficàcia
i d’eficiència, més enllà d’aquests drets lingüístics, que són els
fonamentals, hi sortirien guanyant molt. Que hi hagi alguns
funcionaris que coneixen la llengua però altres no, i hagis de
menester en cada paper, en cada tràmit, traduccions
simultànies, intèrprets, perquè si no la mateixa oficina, el mateix
aparell administratiu no sap treure endavant la maquinària,
creim que és un problema de distorsió que el més intelAligent
que pot fer la mateixa administració per superar-lo és que a
l’accés, a l’hora d’entrar, establir un requisit -ja dic, tan lògic
per altra banda- com que els funcionaris que exerceixen la tasca
a un país en coneguin la llengua pròpia.

Sabem -no m’hi estendré- que la Constitució reserva a la llei
orgànica la determinació de l’estatut jurídic del personal al
servei de l’Administració de Justícia, i que la llei orgànica va
optar per un sistema de cossos dits nacionals, com per altra
banda es va fer amb els cossos, per exemple, d’habilitats
nacionals dins l’administració local en els quals no hi ha hagut
cap inconvenient amb l’exigència del coneixement de la llengua
catalana, i ha estat ben avaluat per part del Tribunal
Constitucional que aquests cossos nacionals sí que s’exigeix
la llengua catalana a dues comunitats autònomes, com a mínim,
que jo conegui, i no hi ha cap problema de constitucionalitat,
perquè una cosa és l’estructura del cos i l’altra són els requisits
per a un exercici lògic, prudent, crec que va ser un gran avanç
que dins l’administració local..., normalment a moltes
administracions els màxim caps jeràrquics coneguessin la
llengua del país, ho consideram -vaja- un avanç de racionali tat ,
bàsicament gairebé d’això, no en parlem com a patriotes
estatutaris, per fer una terminologia cara al PP balear, que confii
que en siguin sensible. Per tant, des d’aquesta sensibilitat, és
lògic que s’exigeixi aquest requisit de la llengua catalana.

No hi ha dubte que l’Administració de Justícia té moltíssims
d’altres reptes, jo crec que és un dels grans problemes o un
dels grans reptes que té en aquest moment establerts la nostra

democràcia, hi ha moltíssims de problemes dins l’Administració
de Justícia, aquest no els resoldria tots ni prop fer-s’hi, però
creim que aniria en la línia correcta d’apropament dels
problemes de la ciutadania i de resoldre’ls. Crec que poder fer
que es pugui expressar i poder-se adreçar en llengua catalana
amb naturalitat, amb la llengua que hom utilitza dins ca seva, a
totes aquestes administracions seria realment una cosa molt
positiva que indiscutiblement hi tenim dret, i tant des del dret
com des de la racionalitat crec que és de justícia que això
s’arregli com més prest millor.

Per tant ja dic que no abundaré més en els arguments. Jo
confii que el consens en aquesta cambra en aquest tema ja tots
aquests arguments resultin completament sobrers i es pugui
aprovar per unanimitat aquesta proposició de llei, i després  a
Madrid triomfi aquesta nova concepció de l’Estat que, ja dic,
no fa de l’homogeneïtat cap mena de bandera sinó que la nega,
la nega per la mateixa evidència que l’Estat és plurinacional. I,
si no, doncs continuarem, continuarem reivindicant aquesta
situació de normalitat del nostre país perquè, de la mateixa
manera que per molt que un mengi i begui no perd mai la fam i
la set, creim que és bo i positiu que la fam i set de justícia
tampoc no s’exhaureixi mai.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva intervenció en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Per consumir un torn en
contra, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt breument
també i per agafar el fil del portaveu del Grup Parlamentari PSM-
Entesa de l’Esquerra. Reproduir aquí avui els arguments que es
van donar a la presa en consideració seria ni més ni manco que
perdre un poquet el temps o, si no ho volem dir d’aquesta
manera, reiterar allò dit l’altre dia.

Nosaltres no vam presentar esmenes a aquesta proposició
de llei per respecte precisament a la mateixa proposició de llei i
per no provocar un debat innecessari sobre un concepte que,
com a tal, tots hi podem estar d’acord. La militància quant a la
normalització lingüística s’ha de demostrar dia a dia, com vostè
diu, i jo humilment li he de dir que a títol particular, de militància
sobre el tema de normalització lingüística, puc rebre qualque
lliçó, poques. Sobre lliçons en tema de llengua catalana me’n
falten moltes, encara, per rebre, també li ho reconec, però són
les actituds les que avalen la trajectòria dels colAlectius i, al
final, de les persones que integren aquests colAlectius.

Amb el tema que ens ocupa avui, Sr. Alorda, jo crec que
vostè ha fet una defensa que -ja li ho vaig dir l’altra vegada- en
termes generals assumim i defensam: fer normal el que és
normal a una comunitat, a una col Alectivitat, i el normal de la
nostra colAlectivitat és parlar en la nostra llengua a tots els
àmbits. El que passa és que quan entram ja dins un àmbit
d’organització, en aquest cas, d’organització estatal, ens
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trobam amb el fet que operen dos conceptes diferents: un
concepte d’organització de l’Estat i un concepte d’organització
autonòmica, ambdues administracions independents quant a la
seva estructura i organització i que tenen el seu abast dins un
territori molt concret, l’administració central o estatal dins tot el
territori de l’Estat espanyol i l’administració autonòmica dins el
territori de la comunitat autònoma, i en aquest cas ens trobam
davant una competència que és una competència exclusiva de
la nostra comunitat com és el tema de la normalització
lingüística, com és exclusiva també la competència de l’Estat en
el tema de l’organització i els requisits del Poder Judicial. Per
tant, ens trobam amb una concurrència de dues competències
exclusives que operen dins un mateix territori. Fer un debat
doctrinal sobre aquest tema crec que és necessari. 

El cert i segur, però, Sr. Alorda, és que avui la garantia del
fet que el ciutadà de les Illes Balears es pugui dirigir en la seva
pròpia llengua és una garantia total i absoluta. El cert i segur,
també, és que avui és una exigència que pot fer el ciutadà de les
Illes Balears d’aquest dret que té davant l’Administració de
Justícia perquè l’Administració de Justícia també s’adreci a ell
en la seva pròpia llengua. Jo confii que més prest que no tard
aquesta normalització dins l’Administració de Justícia sigui una
realitat, perquè de cada vegada s’hi vagin incorporant més
persones de la nostra parla, però passar de mèrit a requisit
necessari i imprescindible que pugui ser determinant per a
l’accés a aquesta funció jurisdiccional, crec que en aquest
moment ni tenim competències, ni la podem exigir, ni el Tribunal
Constitucional s’hi ha referit en aquests termes que vostè ens
ha volgut fer entendre avui aquí.

Contra argument a açò sí que és cert que vostè em podrà dir
que si una llei orgànica preveu que sigui un mèrit, la mateixa llei
orgànica pot preveure que sigui un requisit. Efectivament,
efectivament que sí. Però el que aquesta llei orgànica el que fa
és voler donar unitat de criteri a tot el que és el Poder Judicial
a nivell de tot el territori estatal, tot el territori espanyol, i per
tant fa aquesta diferenciació en aquelles comunit ats autònomes
que tenen doble oficialitat de llengües, i ha d’entendre vostè
que per a l’administració central la llengua oficial per a tot el
territori és el castellà, i dins la nostra comunitat la nostra
llengua oficial és el català conjuntament amb el castellà, i han
de conviure les dues. Aposta per açò és la resolució d’aquest
Tribunal Constitucional, que diu i defensa aquests drets dels
ciutadans a poder-se dirigir a l’Administració de Justícia en la
seva pròpia llengua i poder rebre contestació també en la seva
pròpia llengua. 

Per tant, nosaltres ens mantenim en els arguments adduïts
a la presa en consideració, així com també en el posicionament
del vot. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de rèplica el Sr. Alorda, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull celebrar i no dubtar
en absolut de les actituds personals en defensa de la llengua
del Sr. Huguet, o de qualsevol que en parli; no serà per part del
nostre grup que ho posarem en dubte. Però aquesta cambra, a
part de, de tant en tant, potser presentar qualque medalla a
l’honor, que la pugui fer més aviat el Govern però que podríem
instaurar per al reconeixement de mèrits personals i patriòtics,
la veritat és que el que ens toca més aviat és cercar les
garanties, cercar les regles del joc perquè ningú per ser pacifista
hagi de passar a ser un Gandhi, que ningú hagi de tenir
heroïcitats, com deim, per una situació de normalitat. La gent
que sempre va més enllà del que marquen les regles del joc ha
de tenir reconeixement social, però el que nosaltres cercam és
que les mateixes regles del joc duguin amb naturalitat, amb
normalitat, a expressar-se, o un dels drets que s’han de poder
expressar és el dret lingüístic i, per tant, expressar-se en la
llengua catalana en aquest país. A part del fet que la mateixa
administració hi funcioni amb naturalitat.

Jo qued sempre amb el dubte, i amb vostè ja n’hem parlat en
qualque ocasió, que si a Burgos diguessin a un senyor, a un
ciutadà, que el jutge és alemany però que no passi gens de
pena que li posaran un traductor, un intèrpret perquè ell faci la
seva intervenció, que no passi gens de pena que la tramitació,
si ell en vol una còpia, es farà en alemany perquè el jutge és
alemany, però som a la Unió Europea i hem de superar totes
aquestes coses de les fronteres, però que no passi gens de
pena que, si en vol una còpia, li faran un escrit. De totes
maneres potser el que podrà evitar és la mala cara de l’auxiliar
administratiu, que dirà: “Ara vol un escrit?! Segur? I ara no li va
bé?, vostè en sap, d’alemany, jo ho sé, que vostè sap
alemany”. Jo crec que hi hauria una revolta, perquè el
sentiment, evidentment no nacionalista, ja sabem que a Castella
ningú no és nacionalista, això seria absurd, però aquest
sentiment estrany que tenen els fa ser orgullosos del que són,
deixi anar el terme, orgullosos d’una cultura, d’una
idiosincràsia, i diuen: “A ca nostra -no dic a una altra banda-
però a ca nostra, per favor!, el jutge que vagi aviat a escola i
aprengui la llengua de Cervantes, que es una lengua preciosa”,
i ja ho vestirien, i no passi gens de pena que en dos dies això
estaria resolt. Bé, si anàs a la cambra de representació d’aquest
poble, d’aquest país amb orgull, amb autoestima, no passi gens
de pena que la primera norma que sortiria publicada en el
Butlletí seria: “Escoltin, aquí els jutges que venguin a fer feina
que sàpiguen la llengua del poble on van a fer feina”.

És una caricatura que m’estranya haver-hi d’arribar, perquè
semblava que considerar com a oficial una llengua duria, com
esquemes psicològics, una sèrie ja de cascada de
conseqüències que no hauríem cada dia haver de tornar a
defensar obvietats. Perquè vostè ens acaba amb un tema que
a mi em preocupa, i és quan diu que, quan hi ha un tema que és
d’organització estatal, ells tenen la competència. Bé, l’Estat,
com vostè coneix bé amb la terminologia de Kelsen entre el (...)
Staat, que som tots, i (...) Staat, que en tot cas seria
l’administració estatal, bé, en aquest cas parlam d’estat en
sentit genèric, com la comunitat autònoma és en un sentit que
també l’administració perifèrica és comunitat autònoma, i és en
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aquest sentit quan es parla d’oficialitat de la llengua catalana,
es parla de tota la comunitat, no de les seves institucions
pròpies. Aleshores és evident que aquest estat, si ha entès
l’article 3 de la Constitució, entendrà raonablement que ha
d’aprovar aquesta modificació de la Llei Orgànica del Poder
Judicial.

Jo li estic jugant amb la normativa actual; demanam a l’Estat
que ho canviï, com vostè molt bé diu. Demanam que aquest
parlament expressi una sensibilitat i que l’Estat ho canviï. No li
amag que no és el nostre esquema. Jo jug amb la Constitució i
la llei orgànica que hi ha en aquest moment; sàpiga que no és
el nostre esquema, el nostre esquema és de dur l’Administració
de Justícia de d’aquí amb tota autonomia i que, en tot cas, hi
hagi els convenis i hi hagi les unitats o la col Alaboració
internacional que calgui amb les altres nacions de l’Estat, i amb
les altres de la Unió Europea, i amb la resta del món, però jo
estic jugant amb les cartes que hi ha, amb l’ordenament jurídic
que hi ha, i demanam a l’Estat que aprovi, que canviï i que vegi
que a les Illes Balears els funcionaris han de conèixer el català.

I en aquest moment l’únic que deman és que el Partit
Popular de les Illes Balears, amb la seva importància pel que
representa en aquest país, se sumi a aquesta reivindicació.
Llavors ja veurem fins i tot què passa. El que deman és que
aquesta cambra expressi, com va expressar la catalana davant
el Congrés dels Diputats, davant el Parlament espanyol, davant
els representants de totes les comunitats de l’Estat, quina és la
nostra voluntat, i aquesta és la que a mi m’agradaria que amb el
seu vot, juntament amb el meu, li quedàs un missatge
inequívoc, el missatge inequívoc al Congrés dels Diputats quan
li arribàs aquesta proposició de llei.

La resta, les actituds personals, jo les hi alab i, si cal, em
consten, però la veritat, si baixàs una miqueta la militància
personal i en canvi la institucional ens acompanyàs més, potser
les regles del joc canviarien amb més rapidesa.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica, Sr.
Huguet, no vol intervenir? Hi ha algun grup que vulgui fixar
posicions, que no hagi intervengut? Idò procediríem a la
votació donant un marge perquè els diputats s’incorporin.

Conclòs el debat, i de conformitat amb l’article 177.3
respecte a la iniciativa legislativa davant del Congrés dels
Diputats, es procedirà a la votació de la proposició de llei que
serà pública per crida. Deman al Sr. Secretari que llegeix l’article
87 del Reglament.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Article 87.

A la votació publica per crida un secretari nomenarà els
diputats i aquests respondran ‘sí, no o abstenció’. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge començant pel

diputat el nom del qual sigui tret a sort. Els membres del Govern
de la comunitat que siguin diputats així com la Mesa votaran al
final”. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedirem ara a extreure la bolla
corresponent al número del diputat que serà el primer.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Número 32. 

EL SR. PRESIDENT:

Número 32. La votació començarà a partir del Sr. Josep Marí
i Ribas. El secretari els anirà cridant a votació.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Marí i Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fernando Piña i Sáiz.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tirs Pons i Pons. No hi és, em sembla.

Josep Ignasi Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Verger i Pocoví.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

(Rialles)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesca Lluc Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joana Maria Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cecili Buele i Ramis.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margarita Isabel Cabrer i González. No hi és.

Guillem Camps i Coll.

EL SR. CAMPS I COLL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salvador Cànoves i Rotger.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Capó i Abrines.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Cerezo i Mir.

LA SRA. CEREZO I MIR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Andreu Crespí i Plaza.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Si.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Lluïsa Dubon i Pretus.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Santiago Ferrer i Costa.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesc Jesús Fiol i Amengual.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Flaquer i Riutort.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Gascon i Mir.
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EL SR. GASCON I MIR:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Bosco Gomila i Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Maria González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Simó Gornés i Hachero. No hi és.

Sofia Hernanz i Costa.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Huguet i Rotger.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cristòfol Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Llamas i Márquez.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Neus Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Celestí Alomar i Mateu.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesc Antich i Oliver.

(Silenci). (Absent).

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Eberhard Grosske i Fiol.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Rosselló i Pons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Salom i Soler.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francisca Bennàssar i Tous.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Buades i Beltran. 

BUADES I BELTRAN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fèlix Fernández i Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

(Resposta inoïble)

 EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maximilià Morales i Gómez.

EL SR. MORALES I GÓMEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Palau i Torres. Absent.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: vots a favor 29, vots en contra 25,
cap abstenció. 

Atès que l’aprovació de la proposició de llei 3344 de
modificació de l’article 471 de la Llei Orgànica 6/1985 del Poder
Judicial, amb els termes de la redacció actual suposa una
alteració de l’article 54.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, procedirem a efectuar una votació per illes per tal que
la majoria suficient s’assoleixi a més pel vot favorable computat
de manera separada dels parlamentaris que representin si més
no dues illes diferents.

Senyores i senyors diputats no procedeix la votació per illes
p erquè l’article 177.4 demana que per a aquestes iniciatives es
tengui majoria absoluta i l’article 140.3, respecte a la tramitació
d’un projecte de llei de lectura única determina que en cas que
la votació sigui favorable, cosa que no és, el text quedarà
aprovat i en cas contrari quedarà rebutjat i, en conseqüència,
com que a la votació no hi ha majoria, queda rebutjat el text.

Sense més assumptes s’aixeca la sessió.
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