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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión

solicitando en primer lugar si existen sustituciones.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Simó Gornés.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, President. Maria Binimelis substitueix (...).

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Rosa Maria Alberdi substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. 

I. Debat de l'escrit RGE núm. 9007/04, presentat pel

Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears, relatiu a la

memòria corresponent a l'any 2003.

Pasaríamos al primer punto del día y lo primero que tengo

que comunicarles es que hemos recibido una carta del

secretario de la Comisión asesora de radiotelevisión en que

excusa la asistencia de su presidenta porque se encuentra por

un imprevisto fuera de la comunidad y dado que el

vicepresidente ha sido nombrado miembro del Consejo de IB3,

tampoco hay nadie representativo para poder venir a explicar

la memoria del Consejo Asesor de radiotelevisión. Por tanto,

dejo en sus manos lo que realizar con este punto.

Sí, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo proposaria en nom del Grup

Parlamentari Socialista, si els altres hi vénen a bé i els sembla

correcte, que donat que la memòria els grups la tenim des de fa

temps i avui simplement no ha pogut comparèixer el seu

president per explicar-ho i perquè li poguéssim fer preguntes.

Però donat també que reglamentàriament la compareixença del

Sr. President només és a efectes de formular preguntes, però no

està previst que se facin iniciatives a partir d’aquesta

compareixença, sinó que coneguda la informació i consultades

les qüestions que s’hagin volgut consultar o les preguntes que

s’hagin volgut fer, en el futur se poden fer les iniciatives que

creguin els grups parlamentaris. 

Jo proposaria, si als altres grups els sembla bé, que la

donéssim per vista, per presentada i com que cada un dels

grups la té, si es creu pertinent fer alguna iniciativa la pot fer

exactament igual perquè és com està previst en el Reglament,

que feta la compareixença del Sr. President del Consell de

radiotelevisió, en el futur se poden fer iniciatives que es

vulguin, però no està previst en aquest moment processal. Per

tant i vista la circumstància, la meva proposta és de què la

donéssim ja per vista aquesta memòria del 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. ¿Alguna palabra más? Sí, Sr. Gaspar

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sí, des del Partit Popular ens sumam

a la proposta que fa el portaveu del PSOE, el Sr. Tur. Estam

d’acord en què sigui així. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Sí Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

És simplement per sumar-me a la proposta del Grup

Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. ¿Sr. Rosselló? Igualmente.

Queda entonces claro queda por vista la memoria del

Consejo Asesor de Radiotelevisión Española.

Muchas gracias.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1257/05, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a la supressió dels serveis forenses als partits judicials de

Manacor i d'Inca.

Pasaríamos al siguiente punto que es el punto de la

proposición no de ley RGE núm. 1257 presentado por el Grupo

Parlamentario del PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

supresión de los servicios forenses en los partidos judiciales de

Manacor y Inca. Tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El motiu

de la presentació d’aquesta proposició no de llei crec que ja és

evident, si es coneix la situació creada a partir de la decisió del

Ministeri de Justícia de centralitzar a Palma la realització

d’autòpsies i eliminar per tant, la situació actual que permetia

també realitzar-les als instituts anatòmics forenses d’Inca i



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 29 / 9 de març del 2005 395

 

Manacor. Potser seria convenient llavors repassar la seqüència

dels fets.

El passat mes de gener el Ministeri de Justícia notificà a les

secretaries dels partits judicials d’Inca i Manacor, que

engloben, no ho oblidem, uns 40 dels 54 municipis de

Mallorca, que a partir del primer de febrer sols es practicarien

oficialment a Palma. Aquesta decisió va provocar reaccions

contràries de batles de la Part Forana, així com d’associacions

i ciutadans en general. Naturalment una decisió d’aquestes

característiques té conseqüències directes per als ciutadans i

ciutadanes de moltes poblacions de Mallorca. Feim un repàs

llavors a aquestes conseqüències.

En primer lloc i no és el més important, però sí té

importància, la despesa afegida que això suposarà per als

ciutadans afectats i que haurien d’assumir l’increment del cost

pel trasllat funerari. L’increment gairebé s’ha quantificat en un

100% del cost. I en segon lloc la conseqüència més important,

el trasbals que suposa per als parents de la persona difunta. No

és el mateix enmig d’una situació, ja de per si dolorosa, haver

de traslladar el difunt i ells mateixos normalment els parents a

Palma que fer-ho a la seva mateixa població o a una població

veïna. És cert que parcialment i davant el rebuig que la mesura

ha provocat, la decisió ha estat modificada des del dia en què

aquesta proposició no de llei va ser presentada i de fet, es

seguirà permetent la realització d’autòpsies a Inca i a Manacor,

sempre però que el jutge o forense ho permetin. Això suposa

una millora, és cert, respecte la posició inicial, ara bé, no la

podem considerar satisfactòria, entre altres motius perquè neix

amb la vocació de provisionalitat, transitorietat, fruit d’un

descontent ciutadà sense haver retirat l’espasa de Democles a

un desmantellament definitiu del servei d’autòpsies a Inca i a

Manacor. 

I no és satisfactòria aquesta solució perquè deixa en mans

de la discrecionalitat dels funcionaris una decisió que afecta la

ciutadania i que en tot cas s’hauria d’haver plantejat a l’inrevés.

Les autòpsies s’haurien de realitzar sempre en els instituts

anatòmics-forenses d’Inca i Manacor i només en casos

especials, per la impossibilitat absoluta de fer-ho allà o per la

complexitat del cas, s’autoritzaria el trasllat a Palma. Llavors

naturalment fent-se càrrec de la despesa del trasllat la pròpia

administració central. 

Per ser justos, és cert que l’ordre 1898/2003, de 26 de juny,

aprovada en temps del Govern del Partit Popular, disposava de

la creació de l’Institut de Medicina Legal de les Illes Balears i

s’establia en aquesta ordre a l’exposició de motius el següent.

Deia textualment: “de acuerdo con las disposiciones citadas

los institutos de medicina legal se configuran como órganos

técnicos que tienen como misión auxiliar a los juzgados,

tribunales, fiscalías u oficinas del Registro Civil, centralizando

las funciones que han venido realizando los institutos

anatómicos-forenses”. I a la mateixa ordre s’estableix que

aquests instituts de medicina legal estan radicats a les capitals

de província que siguin seu d’un tribunal superior de justícia.

Ara bé, també s’estableix a l’ordre aquesta centralització de

funcions, no exclou que s’estableixin instituts de medicina legal

a altres ciutats, ni tampoc que es mantenguin els serveis

d’autòpsies a altres poblacions. De fet, si seguíssim la lògica de

la pura centralització hauríem de deduir que aquests serveis

també haurien de desaparèixer de les illes de Menorca i

Eivissa. 

Llavors el nostre grup parlamentari considera que la

situació s’ha de reconduir i s’ha de trobar una solució definitiva

que no passi per decisions discrecionals. A això hi hem d’afegir

que el trasllat a Palma no garanteix, ni de bon tros, una major

rapidesa, un millor servei, ni una major eficàcia. De fet s’han

donat ja casos d’excessiu retard i allà on la presumpte eficaç

tecnologia existent a l’Institut de Medicina Legal de Palma no

ha suposat cap millora, sinó més dies, més despeses per a les

famílies i més trasbals per als parents.

En definitiva, quina solució seria la lògica? Quina seria la

que no afectés greument la ciutadania? Millorar en allò que

sigui necessari les instalAlacions d’Inca i Manacor, coordinació

efectiva amb l’Institut de Medicina Legal de Palma. En resum,

evitar dins aquestes situacions doloroses els problemes per als

parents de la persona difunta i molt més, tenint en compte que

la descentralització i l’apropament dels serveis als ciutadans és

un criteri ben present a la nostra societat, especialment per la

nostra configuració geogràfica a les Illes Balears.

Així idò, ja per acabar, la nostra proposició no de llei conté

dos punts en aquest sentit. Primer, que el Parlament de les Illes

Balears insti el Ministeri de Justícia i el Delegat del Govern,

com a representant del Govern de l’Estat a les illes, que es deixi

sense efecte aquesta decisió. I en segon lloc, dotar els jutjats

d’Inca i Manacor de les infraestructures necessàries per poder

realitzar autòpsies amb les màximes garanties.

Això és tot. Només desitjar que aquest problema que és més

greu del que sembla se soluciona pel bé de tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Se ha presentado una enmienda por

parte del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda núm.

2152. Para su defensa tiene la palabra la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, President. Els llegiré l’esmena, és de

substitució i diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a negociar amb el Ministeri de

Justícia l’organització dels serveis de l’Institut de Medicina

Legal de les Illes Balears i especialment la dotació als jutjats

d’Inca i Manacor d’unes infraestructures modernes i ben

equipades per tal de complir les seves funcions amb les

màximes garanties”.

Pas a defensar la posició del Grup Parlamentari Socialista

front la proposició no de llei, a la qual hem presentat aquesta

esmena de substitució. Jo havia pensat per centrar el tema

donar les raons de la nostra esmena, fer una petita breu història,

però el Sr. Riudavets m’evita i mireu, pas una pàgina i llavors

tot serà molt més breu perquè ell ja l’ha feta. Vull dir, tornar al

moment, ell ha parlat de la creació de l’Institut de Medicina

Legal de les Illes Balears i ha llegit fins i tot el text complet allà

on diu que és un òrgan tècnic, que té com a missió auxiliar els
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jutjats i altres departaments del Ministeri de Justícia,

centralitzant les funcions que sempre han fet els instituts

anatòmics-forenses i les clíniques medico-forenses. Jo he estat

pensant com explicar això fàcil. O sigui el que fan aquests

instituts i aquestes clíniques són totes les pràctiques pericials

mèdiques, les tanatològiques, les que tenen a veure amb les

autòpsies, les clíniques i les de laboratori, o sigui els informes

de lesions, les inspeccions i tot el relacionat amb l’anàlisi de

laboratori. 

Aquesta ordre del 2003 defineix molt clarament també que

entre les funcions de la direcció d’aquest institut hi ha la

d’establir l’organització de les activitats pròpies de la patologia

forense i de la clínica medico-forense en base a criteris

científics, tècnics o d’organització i que és allò que ha fet el

director de l’institut de Balears, escoltant una petició dels

metges forenses dels partits judicials afectats i del cap de servei

de patologia forense. És necessari remarcar que aquesta decisió

de reorganització del servei ha vingut donada perquè quan els

metges forenses realitzaven les seves tasques dins l’àmbit

territorial del partit judicial, a Inca o Manacor, el que estaven

destinats és a fer una feina amb una escassa o nulAla possibilitat

per exemple de treballar en equip. Igualment en el camp de les

investigacions pericials sobre persones (...), havien de

desplaçar-se per tal de realitzar el seu treball als dipòsits

judicials dels cementiris municipals, que són els establiments

que els municipis estan obligats a tenir i mantenir i que no

tenen la consideració de locals propis de l’Institut de Medicina

Legal de les Illes Balears.

És cert que alguns municipis, entre ells el de Manacor, han

realitzat esforços per tal de modernitzar les instalAlacions

d’aquests dipòsits judicials, circumstància que és molt d’agrair.

Però que a pesar d’aquests esforços cap d’aquestes

instalAlacions municipals compta amb les característiques

mínimes necessàries per realitzar la tasca medico-forense amb

el rigor científic i tècnic necessari. A tot això s’ha d’afegir a

més, l’absència endèmica de personal auxiliar, pel que el metge

forense s’ha hagut d’auxiliar pel personal de les pròpies

empreses funeràries, o dels propis ajuntaments, que no en tenen

cap d’obligació, ho fan per ajudar. L’entrada en funcionament

d’aquest Institut de Medicina Legal de les Illes Balears a finals

de juliol del 2004, modifica l’estructura organitzativa de

l’activitat medico-forense a la comunitat autònoma i permet una

nova i millor redistribució de les tasques encomanades, tot

d’acord amb la comentada ordre del Ministeri de Justícia, de

juny del 2003, moment en què governant el Partit Popular cap

dels batles que ara es declaren tan greument afectats varen fer

la més mínima consideració al respecte. 

Fins aquí la breu història, són raons d’eficàcia científica el

que fa que s’hagin centralitzat les autòpsies. Són els propis

forenses els que han demanat que es fes així per garantir el

millor servei a la ciutadania. En aquest cas el valor proximitat

en el servei entrava en colAlisió amb el de qualitat en aquests

serveis, segons diuen els propis experts. Però jo sé que això

segurament no és el que es discuteix. Ha dit el Sr. Riudavets

que s’hauria procurar la discrecionalitat, discrecionalitat

sempre n’hi haurà en el cas de les autòpsies, perquè és

precisament el jutge en el moment en què s’aixeca el cadàver

el que determina quan decideix si s’ha de fer autòpsia o no.

Això no ho podem evitar. Fa uns anys es feien totes les

autòpsies quan hi havia accidents de trànsit, precisament ara

per evitar problemes i trasbals a les persones ja se’n fan cada

vegada menys. Però insistesc en què això segurament no és el

que es discuteix, la qualitat d’aquests serveis sinó el que estam

discutint, el que argumenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista és que aquesta centralització té perjudicis

econòmics per als familiars dels difunts perquè s’hauran de

traslladar a Palma, amb les corresponents despeses

econòmiques. I això no és del tot cert i m’explicaré posant un

exemple.

Imaginem que una persona pateix un accident i mor i que el

jutge quan procedeix a aixecar el cadàver decideix que s’ha de

fer una autòpsia per assegurar les circumstàncies exactes de la

mort. Hi ha doncs un manament judicial que indica el trasllat a

Palma, que és l’únic lloc en aquest moment de l’illa allà on es

fan les autòpsies judicials. Bé, deixem una primera cosa clara.

Aquest trasllat del lloc del accident fins a Palma el finança el

Ministeri de Justícia, no es pot demanar a la família diners per

a aquest concepte. Naturalment que els familiars quan

s’assabenten del cas es traslladen a Palma, de la mateixa

manera que es traslladarien a qualsevol hospital de l’illa si

l’accident no hagués estat mortal. 

El Sr. Riudavets també parlava del trasbals. El trasbals de

les persones que se’ls mor un familiar en un accident, que és

l’exemple més corrent. Efectivament s’agreuja perquè aquest

servei de fer una autòpsia fa que el cadàver hagi de ser enterrat

dos o tres dies després, fins i tot quatre. Però clar, dóna com a

gran avantatge que un funcionari, en aquest cas el jutge, ha

dictaminat que per aclarir les circumstàncies de la mort s’havia

de passar per aquest tràmit. Per tant, jo crec que moltes famílies

no tenen inconvenient, al contrari agraeixen, que es precisi

mitjançant un bon servei aquestes circumstàncies. El problema

econòmic rau doncs en la tornada del cadàver, que no finança

el Ministeri de Justícia i que han de pagar els familiars en el cas

de què no tenguin assegurança d’enterrament perquè si la tenen

quasi totes cobreixen aquesta contingència.

Així doncs ja tenim centrat el problema, s’ha d’assegurar

que aquest servei no consti diners als familiars, si és que no es

pot fer a Inca o Manacor, comptant que tots els familiars siguin

d’Inca i Manacor, que no és així, poden ser de Capdepera i per

tant, també s’han de traslladar. Això té dues possibles solucions

i ara és precisament el moment de negociar-ho. La primera és

una nova organització de l’Institut de Medicina Legal, valorant

les opinions dels batles i dels forenses que ha fet retornar les

autòpsies a Inca i Manacor i per això nosaltres hem fet una

esmena de substitució en la que contemplam que si així es

decidís es dotessin aquests partits judicials de les necessàries

infraestructures. I en tot cas la segona solució és l’establiment

de mesures que ha de pactar el Govern de les Illes Balears amb

el Ministeri de Justícia que assegurin que no hi ha d’haver cost

econòmic per a les famílies. Ens consta, i per això la nostra

esmena, que s’està treballant en la idea d’establir un servei

judicial de trasllat de cadàvers, pel qual mitjançant un concurs

públic s’atorgaria a una o dues funeràries aquest servei que es

finançaria per part del Ministeri de Justícia.

Per acabar vull tornar insistir en què ara és el moment

millor perquè aquestes solucions siguin contemplades en la

negociació que el Govern de les Illes Balears ha reiniciat fa
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poques setmanes amb el Ministeri de Justícia. Si així es fes es

podria corregir l’error de no haver inclòs el tema de la

medicina legal com una de les peticions concretes que el

Govern de la comunitat ha presentat al Ministeri de Justícia i

que va fer públic el President Matas. Apuntem com a

possibilitat que els acords dels ajuntaments s’adrecessin al

Govern de la comunitat perquè els inclogui dins l’agenda de la

negociació amb el ministeri.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT

Gracias, Sra. Alberdi. Sr. Rosselló tiene la palabra en

nombre del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, molt breument. En primer lloc per donar suport a la

proposició de llei presentada pel PSM. És evident que en

aquests moments la negociació entre el Govern de les illes i el

Govern estatal per les transferències de justícia, allò que sí és

evident és que s’hauria d’incloure aquest apartat, que no queda

especificat tampoc a l’esmena del PSOE. La veritat és que en

faria una altra, però ja no la puc fer, lògicament. Per tant, me

qued evidentment fora de termini i fora de temps. 

El que és evident és que els jutjats d’Inca i Manacor no

estan ben dotats i haurien d’estar ben dotats per poder fer el

que diu l’esmena del PSM. I és evident també que ara tenim en

marxa una negociació entre el Govern d’aquí i el Govern

central per les transferències i que no hauríem de descobrir

després d’haver pactat aquestes transferències que ens falta

això. Estaria molt bé incloure això dins el punt de l’ordre del

dia de tota la negociació de les transferències. Aquesta seria

l’opinió del tema, a part d’això, donaria suport a l’esmena

perquè crec que és necessari allò que realment se planteja. Ara

estaria bé que quedés clar i que prengués nota el Govern de les

illes de què ara és el moment de ficar això dins l’agenda de la

negociació perquè massa vegades ens ha passat, sigui el govern

que sigui, que quan hem tengut les transferències ens han sortit

no sé quants de temes que no els hem posat damunt la taula a

l’hora de la veritat.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Por el Grupo Parlamentario Popular

tiene la palabra su portavoz el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Molt breument Sr. President, senyores i senyors diputats i

moltes gràcies. Jo el dia d’avui m’empararé en un principi

escolàstic que diu “no hables del que no sepas y de lo que

sepas sé prudente”. Aquí que cadascú agafi la banda que vulgui

i després de la meva intervenció. En qualsevol cas i seguint en

aquesta tònica un poc desenfadada d’un tema bastant greu,

m’agafaré també a una de les classes d’un ilAlustre professor de

les Illes Balears, el Sr. Urbina i aplicaré la racionalitat

pragmàtica i valorativa d’aquest tema. 

Per dir que crec que és de justícia aquesta reivindicació i

que seria molt bo que aquí hi hagués un vot unànime perquè

açò ens afecta a tots i aquestes mancances que posava en

evidència el portaveu del Grup Parlamentari del PSM i que

després han profundament i profusament ilAlustrades per la

portaveu del Grup Parlamentari Socialista, és de justícia i és

una necessitat. Ara bé, no pos cap problema, sí que crec que

valdria la pena que aquí se fes un esforç d’unitat quant a la

proposició no de llei i a l’esmena presentada pel Grup

Parlamentari Socialista. 

Jo sé Sr. President que no me correspon a mi fer aquesta

valoració, però sí que per ordre pràctic crec que seria bo que

féssim cas, no a aquest portaveu que els parla ara, sinó al que

ha parlat d’Esquerra Unida, el Sr. Rosselló, i que aquesta

esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista sigui un

punt tercer, un punt número tres, que s’hi afegeixi, que no

substitueixi perquè crec que entre la del PSM i aquesta no hi

sobra res, sinó tot el contrari, se complementen. 

I en aquest sentit nosaltres donarem un suport sincer i

entusiasta a aquesta proposta feta pel PSM. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Procede ahora pues, si quiere el grupo,

una suspensión de 10 minutos... ¿Desea continuar? Tiene la

palabra Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair el suport del

Grup d’Esquerra Unida-Els Verds i del Grup Parlamentari

Popular i inicialment també dir respecte el Grup Parlamentari

Popular que el Sr. Huguet, o m’ha llegit el pensament o

d’alguna manera serà la meva proposta final en la meva

intervenció.

El Grup Parlamentari Socialista, Sra. Alberdi, jo li voldria

dir que ha fet una brillant exposició tècnica, científica de quines

són les circumstàncies, però els criteris tècnics no poden

suposar, en el nostre parer, mai decisions que suposin un

perjudici per als ciutadans. Com a polítics estam obligats a

comptabilitzar l’eficàcia científica i tècnica amb l’adopció de

mesures que no perjudiquin a la ciutadania. I de fet aquesta

mesura de (...) de l’Institut de Medicina Legal és un perjudici

per a la ciutadania, que afecta directament, com ja he dit, a 40

dels 54 pobles de Mallorca. 

Nosaltres acceptaríem la seva esmena com una addició, un

tercer punt de la moció, ja que vostès mateixos des del Grup

Socialista constaten mitjançant la seva esmena que és necessari

mantenir el servei d’autòpsies a Inca i Manacor, sinó no la

farien, ja ho deixarien estar com està. De la seva esmena es

dedueix que la decisió del Ministeri de Justícia no és encertada,

sinó no demanarien que el Govern de les Illes Balears negociés

un canvi. Jo crec que això és de lògica llegint el text.
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A veure, en aquest sentit també s’ha centrat molt la Sra.

Alberdi en la quantitat econòmica que suposa. Jo he dit que açò

era un perjudici per als ciutadans, però he dit que no era el més

gros. Mirin, el trasbals econòmic no és el més important. El

trasbals emocional que suposa haver de venir a Palma per a un

habitant d’un poble petit, amb totes les dificultats, complexitats

que té Palma com a gran ciutat, molts dels menorquins que hem

tingut malalts a Son Dureta, o de vegades coses pitjors, sabem

que és un trasbals que se quintuplica com a mínim. No és el

mateix traslladar-se a Inca o Manacor des d’un poble de la

vorera que venir a Palma. I això és el que han dit la Federació

d’Associacions de Veïns i han dit moltes persones a qui se’ls ha

consultat. Tots volem la mateixa solució en el fons i és que se

puguin seguir fent-se les autòpsies a Inca i Manacor, que de fet

hi ha males condicions, però és que s’hi segueixen fent i

l’Institut de Medicina Legal va recular en aquest sentit i va

deixar que se seguissin fent i només en casos excepcionals

decidit pel forense, se duguessin a Palma. Però sempre açò és

una solució transitòria.

Per tant, què proposam nosaltres? Proposam clarament

mantenir la situació actual quant a organització, millorar les

condicions. I en definitiva, no ens sembla malament que per

aconseguir tot açò el Govern de les Illes Balears, com a

màxima entitat executiva de les Illes Balears, ho negociï amb

el Ministeri de Justícia, però com a conseqüència d’haver

posicionat el Parlament què és el que vol. 

En definitiva creim que l’addició del tercer punt que

proposa el Grup Socialista milloraria la nostra proposició no de

llei, però no és una substitució vàlida perquè ens quedaríem en

passar al Govern de les Illes Balears una competència que en

definitiva, com que no està transferida l’administració de

justícia, deixa ben clara la pròpia ordre del Ministeri de Justícia

que pertany a ell i que les comunitats autònomes que tenen

transferida l’administració de justícia no tenen ni veu ni vot en

aquesta decisió. 

Per tant, demanam que s’accepti com esmena d’addició, si

tothom hi està d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. ¿Queda claro la propuesta del grupo

PSM? Se entiende por las manifestaciones de los portavoces

que en ese caso se añadiría como punto número 3 la enmienda

y sería adoptado unánimemente por todos los grupos políticos...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

President, demanaríem votacions separades perquè nosaltres

hem argumentat precisament que no podem demanar aquesta

substitució. Nosaltres hem fet aquesta esmena perquè ens

semblava que quedava molt millor.

EL SR. PRESIDENT:

Es una facultad del grupo que propone...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Cap problema en la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Pasaríamos los puntos a votación.

Primero sería las propuestas 1 y 2 del Grupo que ha

iniciado la propuesta, que sería el PSM-Entesa Nacionalista.

¿Votos a favor de los puntos 1 y 2 de la propuesta inicial?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? No hay.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 11, en contra 5, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Por tanto, se entienden aprovadas...

Ahora pasaríamos a votación, un momento de silencio por

favor, la propuesta número 3, que se añade a la propuesta

inicial.

¿Votos a favor?

Me parece que es unánime, ¿no?

Por tanto, quedarían aprobadas las propuestas.

Muchas gracias y se levanta la sesión.
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