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Intervenció de l'Hble. Sra. Presidenta
del Consell Insular d'Eivissa i

Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR
D'EIVISSA I FORMENTERA (Pilar Costa i Serra):

Molt  Hble. President del Parlament de les Illes Balears, Hble.
President del Govern de les Illes Balears, Hbles. parlamentaris,
autoritats aquí presents, senyores i senyors, és per a mi una
gran satisfacció adreçar-los aquestes paraules en un dia de tan
profund significat per a les nostres illes i per a la nostra
autonomia.

Per primera vegada en la seva història el Parlament de les
Illes Balears celebra una sessió plenària a l'illa d'Eivissa i ho fa,
a més, a la sala de plens del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, la institució que simbolitza l'autogovern del poble
d'Eivissa i Formentera dins el marc d'aquesta realitat comuna i
irrenunciable que són les Illes Balears. 

Voldria destacar, sobretot, la raó principal que ha impulsat
el Parlament de les Illes Balears a celebrar aquesta sessió
plenària aquí, a l'illa d'Eivissa, que no ha estat altra que la seva
voluntat d'acostar la realitat de la institució a tots els ciutadans
i les ciutadanes de la nostra comunitat. Sens dubte la política
s'ha de fer amb mesures concretes i tangibles, les quals
influeixen de manera positiva en el benestar i la qualitat de vida
dels ciutadans, però això no significa que dins la política no hi
pugui haver lloc per a gestos i per a símbols, uns gestos i uns
símbols destinats a estrènyer els lligams entre els ciutadans i
les institucions públiques i que ajudin a generar una major
confiança i un diàleg més fluid entre totes dues parts. Per això,
cal valorar d'una manera extraordinàriament positiva la decisió
del Parlament de les Illes Balears de celebrar una sessió plenària
a l'illa d'Eivissa com a un gest inequívoc de sensibilitat envers
un dels trets més característics de la nostra comunitat. Em
referesc, com és obvi, a la nostra realitat pluriinsular. Cap altre

factor contribuirà tan poderosament a la cohesió i al bon
enteniment entre les nostres quatre illes que el respecte a la
seva pluralitat. 

L'adhesió espontània i majoritària dels ciutadans de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera a un projecte de
futur compartit  passa necessàriament per la voluntat de totes
i cadascuna de les nostres institucions comunes d'assumir amb
totes les seves conseqüències la realitat pluriinsular de la
nostra comunitat, una realitat que cal potenciar en tot allò que
significa enriquiment de la cultura i personalitat pròpia de
cadascuna de les illes, però una realitat que cal atendre també
adequadament a fi de minorar en tot allò que sigui possible els
inconvenients que la discontinuïtat territorial pot provocar en
el desenvolupament social i econòmic de la nostra comunitat.
L'objectiu final és ben clar: que formenterers, eivissencs,
menorquins i mallorquins ens sentim membres de ple dret
d'aquesta comunitat, amb el mateix nivell de serveis i amb les
mateixes oportunitats per a la nostra plena realització personal
i colAlectiva. Estic segura que aquest gest del Parlament de les
Illes Balears de celebrar d'ara en endavant alguna de les seves
sessions plenàries a Menorca, Eivissa i Formentera, contribuirà
a reforçar aquest sentiment de pertinença a un projecte comú i,
a la vegada, ens ha de servir d'estímul a tots els que tenim
algun grau de responsabilitat a les institucions públiques per
anar construint dia a dia una comunitat en la qual tots i totes
ens hi sentim representats.

Només em queda desitjar-los, a tots als parlamentaris i a les
parlamentàries que han vengut des de Mallorca i Menorca, una
molt bona estada entre nosaltres, i a tot el Ple del Parlament una
jornada de feina ben profitosa en benefici dels ciutadans i les
ciutadanes d'aquestes Illes Balears.

Gràcies.

(Aplaudiments)

***********************



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de març del 2000 1007

 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, en una sala diferent
avui, senyors convidats al plenari, mitjans de comunicació.
Donarem començament a la sessió corresponent al dia d'avui
del plenari del Parlament de les Illes Balears.

Abans de començar la sessió vull agrair especialment al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, a la seva presidenta i a
tots els que han colAlaborat, que són molts, el fer possible, amb
totes les facilitats que ens han donat, aquest acte. Vull també
ressaltar que ha desenvolupat aquesta labor, amb tots els
aspectes de direcció i de desenvolupament del projecte, el
vicepresident primer de la Cambra, Sr. Félix Fernández. Vull
agrair també als funcionaris del Parlament, que amb la seva
dedicació i aquests dies han estat treballant aquí per fer
possible aquesta sessió, i també als mitjans de comunicació
que, com dic moltes vegades, sense ells el Parlament i l'activitat
política no arribaria als ciutadans i no tendria el necessari ressò.

I.- Jurament o promesa dels nous diputats.

Dit això, passam al primer punt de l'ordre del dia, que és el
jurament o promesa de nous diputats.

Correspon, el primer d'ells, al Sr. Francesc Jesús Fiol i
Amengual. D'acord amb el que estableix l'article 7 del Reglament
de la Cambra, procedeix que el nou diputat presti la promesa o
jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

Hble. Sr. Francesc Fiol, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat  del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, ho promet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

Procedeix ara la presa de possessió del Sr. Josep Juan
Cardona; d'acord també amb el que estableix l'article 7 del
Reglament de la Cambra procedeix que el nou diputat presti la
promesa o jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

Sr. Josep Juan Cardona, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat  del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, ho jur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

Passam a continuació al torn de preguntes.

II.1) Pregunta RGE núm. 1086/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedient d'adjudicació del camí de Sa Pujada a
Formentera.

La primera d'elles, 1086/00, és la relativa a expedient
d'adjudicació del camí de Sa Pujada a Formentera, que formula
l'Hble. diputat  Sr. Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a últims
de l'any 1998 s'havia de firmar un conveni entre la Conselleria
d'Agricultura, Indústria i Comerç, el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera i l'Ajuntament de Formentera. Aquest conveni
reportava un pressupost d'uns 14 milions de pessetes que
s'havien de sufragar a parts iguals entre les tres institucions.
L'alcalde de Formentera va demanar que se l'exoneràs d'una part
d'aquest import donades les dificultats econòmiques que tenia
l'Ajuntament, i que la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria dugués a terme el projecte de la rehabilitació del camí
de Sa Pujada a Formentera.

Sé que per part dels tècnics de la Conselleria d'Agricultura
treballaren en aquest projecte, i posteriorment m'han dit que el
projecte estava aprovat i que ara es firmaria o s'havia firmat un
conveni entre la Conselleria de Turisme i el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera per dur a terme la rehabilitació del citat
camí de Sa Pujada.

Sr. President, per part del conseller a qui correspongui,
m'agradaria que ens informassin sobre com està el projecte
d'adjudicació de l'esmentat camí de Sa Pujada a Formentera.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Conseller de Turisme té la paraula
per contestar la pregunta.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, és a dir, ja fa uns
mesos... No funciona? Sí, que funciona. Sí, ja fa uns mesos que
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varen venir els tècnics de la conselleria, varen estar a
Formentera i, efectivament, vàrem pensar que era bo rehabilitar
el camí de Sa Pujada perquè és una ruta que serveix per unir la
part de baix amb la part de la Mola, de dalt; és una ruta que a
més s'utilitza molt per part dels turistes i els visitants de
Formentera i per tant creim que és una infraestructura
adequada, i en aquest sentit  s'han fet les passes, el conveni
està a punt  per firmar, el conveni -segons m'informen- és per un
valor de 35.473.445 pessetes i, com a màxim, en uns quinze, vint
dies el firmarem, la conselleria i el Consell Insular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí Bonet, vol intervenir?

EL SR. MARÍ I BONET:

Bé, jo estic molt content d'aquesta informació que ens dóna
l'Hble. Conseller de Turisme, però xoca un poc que abans el
pressupost fos d'uns 14 milions de pessetes i ara se'n vagi a 35.
De totes formes, si això és per millorar les obres
d'infraestructura en aquest camí de Sa Pujada de Formentera,
benvingut sigui.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller... No vol intervenir; molt
bé.

II.2) Pregunta RGE núm. 1091/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Museu de Formentera.

Passam a la segona pregunta, 1091/00, relativa al Museu de
Formentera, que formula l'Hble. diputat  Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldria
fer aquesta pregunta al conseller de Cultura. El dia 1 de
desembre del 1998, el Parlament de les Illes Balears va aprovar
la Llei de patrimoni històric de la nostra comunitat autònoma. A
proposta del Grup Popular es va aprovar una norma, una llei
que diu que en el termini de tres anys Formentera comptarà amb
el museu propi. Val a dir que l'anterior equip de govern, del
Partit  Popular, va iniciar ja les converses pertinents per tal de
poder fer realitat, abans fins i tot del termini que marca la Llei,
aquesta infraestructura tan necessària de Formentera. 

Sabem que l'equip de govern actual continua les accions
iniciades pel Grup Popular, però donat l'interès que ha mogut
entre el poble de Formentera i també entre el poble d'Eivissa
aquesta iniciativa del Grup Popular, que va ser titllada en el seu
dia com a una fantasmada del que llavors era conseller de
Cultura d'Eivissa i Formentera, celebram que el nou equip de

govern continuï amb el continuisme iniciat per nosaltres, i vull
demanar exactament en quina situació es troba el Museu de
Formentera.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, bé, a la pregunta del Sr. Marí es parla de com es troba
la construcció del Museu de Formentera. Jo crec que seria més
adient parlar de com es troba el procés de creació del Museu de
Formentera. Li diria que la veritat és que a la conselleria no ens
hem trobat amb passes fetes per l'anterior administració; per
ventura no hem sabut trobar la documentació; simplement
tenim notícies d'una possible visita de l'anterior equip, director
general de Cultura i conseller, a Formentera, visita que, d'altra
banda, alguna gent dubta que es produís, però no seré jo qui
ho faci.

(Rialles)

El que sí li puc dir és que dia 28 de febrer hi va haver una
reunió a Formentera en la qual vàrem participar jo mateix, el
director general de Cultura, la consellera de cultura del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, el batle de Formentera, el Sr.
Isidor Torres, i el regidor de cultura de Formentera, i en aquesta
sessió, a més d'anar a visitar el museu que hi ha a Formentera,
vàrem -diríem- fer un intercanvi d'opinions per, evidentment,
decidir el model de museu que hi ha d'haver; no és una cosa
senzilla, i com que volem esser rigorosos tampoc no tenim
presses excessives. 

Així i tot, estam en fase de solAlicitar un projecte a una
empresa especialitzada en aquestes matèries i esperam que
aquest encàrrec es produirà pròximament per tal que ens faci un
document a partir del qual es pugui impulsar el projecte. El que
sí li he de dir és que en aquests moments ja existeix un acord a
través del qual el Govern es compromet a pagar el lloguer de les
dependències que ocupa l'actual Museu Etnològic de
Formentera, que la veritat és que està en precari en termes
econòmics i, per tant, la nostra voluntat és que aquest museu
es mantengui i, en la mesura que sigui viable ja, ràpidament, la
formulació d'un nou projecte, procurar fer derivar aquest museu
ara existent cap al nou projecte de museu, que creim que és una
cosa en la qual hi ha un consens a nivell de forces municipals,
institucionals o d'institucions tant d'Eivissa com de Formentera
per tirar endavant la cosa.

Jo demanaria al Sr. Marí que donàs una mica de  t e m p s  a
l'administració actual perquè vagi fent la cosa, perquè pensi que
la creació d'un museu no és un fet gens senzill i, sobretot, és un
fet que requereix estudis previs, i sobretot tenint en compte les
característiques de Formentera, que probablement requereix un
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museu d'unes particulars característiques per adaptar a les
possibles finalitats, usos i serveis culturals que aquest museu
hauria de donar a Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí Tur, vol intervenir?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no podrà negar vostè
que la creació per llei d'aquest museu a Formentera va ser una
iniciativa del Grup Parlamentari Popular, que fins i tot alguns
membres de l'oposició no hi varen votar a favor; vàrem lluitar
nosaltres perquè Formentera tengués aquest museu, que s'ha
de complir la Llei i la Llei diu que en el termini de tres anys,
comptadors des de l'any 98, el museu ja ha d'estar, i en aquest
sentit  el Grup Parlamentari Popular, el govern anterior de la
Comunitat i del Consell Insular, vàrem anar a Formentera el
conseller del Govern i el conseller d'Eivissa, vàrem tenir
converses amb l'Ajuntament, vàrem tenir converses amb el
propietari del museu etnològic actual; tan és així, que si  vostè
està interessat en saber els milions que ens va demanar de la
seva colAlecció particular, estam disposats a colAlaborar perquè
Formentera tengui, com més aviat millor, aquest museu.

Nosaltres no dubtam del seu interès, compartit també per
nosaltres, però ens agradaria, en la mesura de les possibilitats,
si vostès estan disposats a avançar, si és possible, la
inauguració d'aquest museu abans del termini que marca la Llei
tenint en compte la necessitat d'infraestructures que té l'illa de
Formentera. Tan sols en agradaria saber si té una previsió de
temps, i també de colAlecció i del que costarà aquest museu, si
és que ja ho tenen pensat i, si no, quan podran donar
contestació a aquesta pregunta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura i Educació, té
la paraula..., i ara el micròfon.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, aquest govern lògicament està compromès
amb el compliment d'allò que diu la disposició de la Llei de
patrimoni històric. 

Ara, a mi m'agradaria que vostè, quan fa una reiterada
intervenció sobre aquest tema, fos una mica autocrític i no
digués així, d'una manera general, que hi ha molt poques
infraestructures culturals a Formentera sense afegir que el
govern Popular durant 16 anys que va governar no en va crear,
d'infraestructures culturals a Formentera, o va crear, com a
mínim, manco infraestructures culturals que les que Formentera

necessitava. També hauria de ser una mica autocrític i dir que
el govern Popular, des que s'aprova la Llei fins que deixa de
governar, té set mesos llargs per començar, per exemple, a posar
una partida pressupostària en els pressuposts del 99 per fer el
Museu de Formentera i no l'hi posa, també ho hauria de dir,
això, i fins i tot posats a dir coses se n'hauria de recordar que
els dos darrers anys sembla ser que la Conselleria de Cultura
del Consell Insular d'Eivissa no va complir el seu compromís de
pagar 300.000 pessetes anuals al propietari del museu per tal
que el museu es mantingués en funcionament. Suposant que
sigui mentida, vostè diu que és mentida, jo simplement trasllat
una informació que a  mi m'han donat, que no sé si és falsa o si
és vertadera, però com a mínim sembla ser que circula per
Formentera aquesta versió. Per tant...

I sobretot, una altra cosa que li voldria dir és que jo crec que
és important complir els terminis que marquen les lleis, però
sobretot és molt important, sobretot és molt important fer les
coses amb rigor: no és qüestió de tres mesos més o tres mesos
manco, aquí no hi ha cap obsessió en fer inauguracions aviat,
aquí el que hi ha és l'obsessió de fer infraestructures culturals
competents, solvents, de qualitat, i aquesta és l'aposta del
Govern.

Gràcies.

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.3) Pregunta RGE núm. 1096/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a disminució de l'estacionalitat
a Eivissa-Formentera.

Passam..., passam a la tercera pregunta, la 1096, relativa a
disminució de l'estacionalitat a Eivissa i Formentera, que
formula l'Hble. Diputat Sr. José María González Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Turismo, esta sala
tiene para mí un recuerdo muy particular porque aquí se hizo
una reunión, convocada por el entonces conseller insular de
Turismo, para poner en marcha el Plan de desestacionalización
de las Pitiusas, de Ibiza y Formentera. Fue una reunión en la
que participó prácticamente todo el sector, empresarios,
sindicatos, desde luego partidos políticos, personas de su
partido, de su grupo parlamentario también estuvieron
presentes, y yo creo que con una ilusión enorme, con una gran
ilusión se puso en marcha ese plan de desestacionalización de
Ibiza y Formentera.

Usted nos dijo recientemente, en otra sesión parlamentaria
en que otro compañero, otro miembro de mi grupo le interpeló
sobre el Plan de desestacionalización, que -como no- estaba
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parado, este gobierno. Eso viene siendo ya desgraciadamente
una constante. Ese plan estaba parado.

Mi pregunta, lógicamente, es qué otras medidas va a tomar
usted, o ha tomado, para conseguir una disminución de la
estacionalidad en estas islas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula.

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

Gràcies. Moltes gràcies, president. Es coneix que no m'explic
molt bé mai, perquè jo no vaig dir que estigués aturat; jo el que
vaig dir és que el Pla, des que vostès varen fer la reunió de
constitució, no hi havia hagut més reunions, no hi havia hagut
més reunions i no teníem notícies, i he estat cercant les notícies,
ja hem tengut dues vegades aquest debat, i no hi són, no hi
constància que una vegada constituït el Pla hi hagués més
reunions, però això, diríem, és una cosa, és una circumstància
que no crec que haguem de discutir molt. En canvi sí que hi ha
hagut reunions a Menorca i hi ha hagut reunions a Mallorca. A
Eivissa no en tenc constància però tampoc no li puc assegurar
ni sí ni no, d'ençà que hi ha aquest nou govern.

També hem discutit moltes vegades que la qüestió de
desestacionalització no és una qüestió únicament de promoció,
sinó que també hem coincidit que és una qüestió
d'infraestructures i d'anar creant condicions perquè hi pugui
haver més..., els nostres empresaris puguin anar a altres
segments (...) no van.

Des que vaig arribar a la conselleria ens vàrem posar a fer
feina tant amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera com amb
el Foment d'Eivissa i amb el patronat de turisme d'Eivissa per
anar fent una sèrie d'accions. Quant a infraestructures, que és
allò que fa referència més concretament a la conselleria, jo ja li
he dit abans que s'havia fet a Formentera..., estava a punt de
firmar-se el conveni del camí de Sa Pujada, a Eivissa...,  podria
dir que per valor d'una mica més de 35 milions de pessetes; a
Eivissa també es fa una inversió a l'Ajuntament de Sant Joan al
santuari púnic del Quaram per un valor d'una mica més de 23
milions de pessetes, i dins l'Ajuntament d'Eivissa també es fa
una acció conjuntament amb l'Ajuntament i amb l'associació
d'hotelers i el tour operator concretament TUI, que vàrem tenir
una reunió fa una setmana, que és intentar posar en valor o
rehabilitar una sèrie d'instalAlacions esportives per poder oferir
aquest producte als mercats, concretament al mercat alemany.
Les inversions en aquest cas serien un projecte de millora del
camp de Can Cantó, que són 22.355.997 pessetes el pressupost,
una pista poliesportiva a Can Misses de gespa artificial, que
són 6.147.446 pessetes, un camp de gespa natural, bé,
ressembrar el camp, que són 4.098.298 pessetes, i adequar
també les piscines perquè puguin ser utilitzades pels hotels
d'aquesta zona pròxima a Can Misses, que aquestes piscines
són 8.690.000 pessetes.

Pel que fa ja concretament al que és la part, diríem, de
promoció, que és l'Institut Balear de Turisme, s'han signat en
aquests moments fins ara, que jo sàpiga, un conveni amb el
Foment de turisme que, com també ja he expressat altres
vegades, bàsicament volem fer la promoció dins temporada
baixa, per tant crec que gran part d'aquesta (...) anirà al que és
promoció per desestacionalitzar, de 41.800.000 pessetes. S'ha
firmat amb el patronat de turisme de Formentera un conveni per
19.500.000 pessetes, i amb el Consell Insular s'està tractant,
parlant de la firma d'un conveni, un conveni que en aquest
moment no està especificat; ja hi ha 8 milions de pessetes, però
s'ampliarà a molt més perquè estam esperant concretar tot el
que és la promoció del patrimoni de la Humanitat, Eivissa
patrimoni de la Humanitat.

També per part  del conveni..., per part  d'Ibatur s'ha fet un
conveni amb Formentera per una campanya de Nadal d'un milió
de pessetes, i llavors també ha tengut reunions amb els tour
operators, concretament amb TUI, perquè l'any que ve ampliï
el nombre de vols d'Alemanya cap a Eivissa.

I aquestes són les gestions que s'han fet per part de la
conselleria i per part de l'Ibatur. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. González Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Conseller, tanto por la respuesta como por el
micrófono, porque la ventaja de las preguntas con un solo
micrófono es que toman un tono mucho más versallesco, ¿no?,
en esta sala.

Verá, todo eso que me dice está muy bien, me parece
estupendo. Yo pedía medidas en el sentido de criterios,
lógicamente no de pequeñas actuaciones aquí o allá que dan la
sensación de actuaciones salteadas que tampoco aportan
ninguna novedad. Usted me habla de que piensa hacer un
convenio con el Consell Insular en torno a 8 millones; recuerdo
que el año pasado lo que hicimos, el último año de nuestro
gobierno superó los 90 millones de pesetas para actuaciones de
promoción y de todo tipo que, además, como digo, dejamos en
manos del Consell Insular.

Respecto a las reuniones de desestacionalización y la
participación aquí del empresariado y sindicatos, yo creo, Sr.
Alomar, que le conviene retomar el Plan, porque ese plan está
concretado y en ese plan la participación de Ibiza fue
extraordinaria, porque precisamente fue la única isla que
elaboró por su cuenta un plan de desestacionalización
completísimo, del cual pudimos después deducir algunas de las
actuaciones que pudimos aplicar en otras islas, de manera que
me parece sumamente interesante que haga eso.

Respecto a todos esos números de pequeñas actuaciones
que me dice, pues bien, algún campo de hierba aquí, una mejora
de una carretera, ya... Bien, todo eso puede estar muy bien, no
me parece mal, pero a mi me parece que lo que tiene es ausencia
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de  c r i t e r ios ,  ins i s to ,  porque  un  rea l  p lan  de
desestacionalización elaborado en estas islas, elaborado en su
integridad en estas islas, lo tiene usted parado, y a los
empresarios, sindicatos y partidos políticos de aquí me remito,
puesto que ellos participaron, ya que usted no ha sabido de
más reuniones.

Y en cuanto -ya por acabar- en cuanto a temas deportivos
yo creo que uno de los factores de desestacionalización
clarísimo y que necesita urgentemente la isla de Ibiza, como la
de Menorca, es algún campo de golf. Hoy en este mismo pleno
vamos a asistir cómo se acaba con esa posibilidad,
desgraciadamente, por parte de ustedes, por parte de este
gobierno y de los partidos que le dan apoyo. No veo nada clara
la desestacionalización de Ibiza y Formentera en los próximos
años y bajo su gobierno.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, president. Sense cap dubte, o sigui, vostè
parla i parla, i em sembla molt bé, i l'aplaudeixen els seus, em
sembla molt bé.

Criteris, criteris, jo crec que n'hem parlat moltes vegades i jo
crec que aquest govern té els criteris bastant clars, aquest
govern té els criteris clars del fet que l'únic que no pot ser la
desestacionalització és simp lement fer promoció, no crear les
condicions adequades, perquè li tornaré a dir una altra vegada:
quan vàrem tenir el debat sobre la desestacionalització, al seu
company Sr. Flaquer li vaig dir que les xifres cantaven, i veurà
que les publicacions de les xifres de l’any 99, vostès, amb la
política que varen fer no varen desestacionalitzar perquè la
temporada alta va pujar el 7% i la temporada baixa només va
pujar el 3%. Vostès, l’únic que han fet fa molts d’anys ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alomar, Sr. Conseller de Turisme, atraqui’s una mica el
micròfon.

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

No han fet política de desestacionalització. Aquestes
petites coses que vostè diu em fan molta gràcia, perquè quan
li contest curt, no li contest, i quan li contest amb detalls, són
petites coses, són petitetes coses però que una a una serveixen
per desestacionalitzar. Vostè, jo sé que mai no el convenceré,
però aquestes petites coses, en comparació amb les que vostè
feia l’any passat, són les següents, per exemple, el conveni que

vostè va signar amb el Foment de Turisme eren 4.800.000 i
enguany són 41.800.000, una petita diferència. El conveni que
vostè va firmar, efectivament, amb el consell insular, són 85
milions l’any passat, jo no li he dit que vagi a firmar un conveni
de 8 milions, jo li he dit que estam estudiant el conveni perquè,
i el volem ampliar amb la partida que farà referència al que és
patrimoni de la humanitat, per tant no digui el que no he dit. I
també l’altra coseta petita que nosaltres hem baixat, segons
vostè, és que amb el Patronat municipal de turisme, vostès,
l’any passat, varen firmar un conveni de 10.500.000 pessetes, i
nosaltres enguany, només l’hem pujar a 19.500.000 pessetes, o
sigui, petites coses però grans diferències.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.4) Pregunta RGE núm. 1082/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari
Social ista, relativa a compra de terrenys i construcció de
l'Hospital d'Inca.

La pregunta número 4 està decaiguda per absència del
diputat que l’ha formulada.

II.5) Pregunta RGE núm. 1060/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a serveis d'inspecció a
les Pitiüses.

Passam, en conseqüència, a la pregunta núm. 5, la 1060,
relativa a serveis d’inspecció a les Pitiüses, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista. Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la manca
de seguretat en els llocs de feina de les Pitiüses i la tràgica
conseqüència dels accidents laborals, encara que no hi hagi
estadístiques prou fiables, sembla ser que són superiors als que
es produeixen en el conjunt de les Illes Balears, que en si
mateixos ja són molt importants.

Una de les causes d’aquesta situació segurament serà
l’extrema precarietat laboral que hi ha, economia submergida o
economia irregular que es produeix a les nostres illes, però
també un fet molt important és l’absència d’inspecció de treball
de manera permanent a les nostres illes. Aquest és un fet
clamorós que l’estam reivindicant les organitzacions socials des
de fa molts d’anys, que hi ha tota una sèrie de promeses
incomplides i que, fins ara, no hi ha aquesta inspecció de
manera permanent.

També hem de dir que, fins ara, i esperem que això canviï, la
transferència de competències a la comunitat autònoma en
temes de seguretat i de salut laboral, no s’ha notat cap benefici
per a les illes Pitiüses. Nosaltres, sabent que hi ha una
sensibilitat des de la Conselleria de Treball per donar solució al
tema de la sinistralitat laboral i que també hi havia un
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compromís que hi hauria la inspecció dependent del Govern
balear al llarg d’aquest any a les illes Pitiüses, el que demanam
en concret és quan podrà ser operativa aquesta inspecció.

Per altra banda, no és dins la pregunta, però si hi hagués
possibilitat, també, d’informar si té coneixement que per part  del
Ministeri, la inspecció que depèn del Ministeri es pot millorar
en un futur a les Pitiüses, li ho agrairíem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Conseller de Treball, té la paraula per
contestar.

(Aldarull a la sala)

Senyors diputats, encara que no som a casa pròpia, guardin
un poc l’ordre parlamentari.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, el
diputat  que ha fet la pregunta posa el dit a una qüestió que,
efectivament, he pogut constatar que era de les més sentides
tant a Menorca com a Eivissa i Formentera. I és la manca de
recursos humans a l’hora de fer prevenció de riscos laborals en
aquestes illes. De fet, aquests recursos se substanciaven fins
ara en la visita periòdica d’un tècnic de prevenció de riscos
laborals i un compromís que ha adquirit la meva conselleria i el
Govern és dotar permanentment les Pitiüses amb un tècnic de
prevenció de riscos laborals i un administratiu que tenguin aquí
la seva residència i la seva feina de manera permanent.

Quan serà això operatiu? La proposta està ja en el catàleg,
que  tramita i negocia el conseller de Funció Pública, s’ha
d’aprovar aquest catàleg, s’ha de dotar econòmicament, i jo
esper que en un termini d’aproximadament tres mesos, es pugui
jan cobrir aquestes places de tècnic de prevenció de riscos
laborals i aquesta plaça d’administratiu. Amb això, jo esper que
es pugui multiplicar per tres el nombre d’actes d’inspeccions
que fins ara es feien a les Pitiüses i sobretot una cosa tan o més
important, esper que la presència permanent d’aquests tècnics
i aquest administratiu es tradueixi amb un increment de les
feines de prevenció de riscos laborals i (...) a les empreses de
les Pitiüses la cultura de la prevenció que està emparada pel Pla
de xoc contra la sinistralitat laboral i que compta amb el suport,
tant de les organitzacions empresarials com sindicals
majoritàries.

Quant al tema del Ministeri, li puc anunciar que dia 30 hi ha
la visita de persones del Ministeri de Treball a Palma, per parlar
fonamentalment de qüestions relatives al règim especial, però
jo esper, amb el Sr. Chozas en concret, poder parlar també de
temes que es refereixin a altres aspectes de la seva competència
i, entre d’altres, al tema d ela inspecció de treball dependent del
Ministeri de Treball. I esper que també per part del Ministeri es

pugui fer un esforç quant a l’increment dels recursos humans
a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Ramon, no vol
intervenir? Molt bé.

II.6) Pregunta RGE núm. 1081/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a campanya d'incendis a les Pitiüses per al
2000.

Així, passam a la pregunta sisena, 1081/00, relativa a la
campanya d’incendis a les Pitiüses per a l’any 2000, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, que té la paraula.

(Remor de veus)

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Veig que els ànims comencen a
excitar-se, però jo crec que als ciutadans de les Pitiüses ...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

... els ciutadans i les ciutadanes de les Pitiüses estan molt
inquiets, vista la sequera que tenim i vist el que va passar l’any
passat, per exemple al municipi de Sant Joan, on en ple estiu
se’ns varen disparar totes les alarmes, perquè varen començar
a haver-hi incendis on no hi havia avions disponibles i on la
brigada de l’Ibanat només tenia la meitat de la gent que era
normal, aleshores els ciutadans i ciutadanes de les Pitiüses
estan molt inquiets per saber què pensa fer el Govern balear en
aquesta propera campanya d’incendis, si, per exemple, l’Ibanat
continuarà dins un garatge on ni tan sols els treballadors del
medi natural podran dutxar-se i tenir-hi els seus equips, si
tendrem un tècnic director d’incendis, si els avions estaran a
disposició de Formentera i d’Eivissa quan hi hagi un succeït,
que esperem que no es produeixi, i més tenint en compte, com
dic, la pluja que no arriba en cap moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula per respondre.

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



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de març del 2000 1013

 

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Efectivament, contestant la pregunta, s’ha de dir que hem
trobat el tema dels incendis forestals que no era al nivell que
nosaltres consideràvem que havia de ser, per a unes illes com
aquestes, on, precisament, el risc d’incendis cada vegada
augmenta més i on, com, també ja sabien els anteriors
governants, no només hi havia perill d’incendi a l’època
d’estiu, sinó també, pràcticament i a molts de moments en ple
hivern. Per tant, nosaltres hem aplicat una nova política
d’incendis, de prevenció i d’extinció d’incendis, fent
concretament el que seria tant les mesures preventives -ara els
explicaré, eh?, gràcies per escoltar. Aleshores, continuant i
veient que la capacitat d’escoltar dels senyors diputats i
diputades del Partit  Popular, diré que, efectivament, s’ha
modificat un concepte important que és que en lloc d’haver-hi
una campanya d’incendis, centrada, com dic, en uns mesos, idò
precisament hem passat  a un pla anual d’incendis que inclou
des de dia 1 de gener fins a dia 31 de desembre i, per tant, hi ha
tots uns serveis de vigilància, d’extinció i de prevenció que es
posen en marxa al llarg de tots aquests dies. També és cert i he
de dir que ens hem trobat tant amb un Ibanat com amb una
direcció general que estava desmantellada, amb unes
mancances molt importants tant a nivell de recursos humans
com de recursos materials, que ens du feina de posar en ordre
i que estam en això, efectivament, perquè enguany no només
puguem tenir una campanya adequada, sinó sobretot per
millorar-la l’any vinent.

En concret, hem fet una nova política de
desestacionalització i escalonament amb la incorporació i
activació de mitjans humans i materials en la lluita contra el foc,
i, en concret, a Eivissa i a Formentera s’aplicarà una nova
política amb els punts següents: el primer, s’aplicarà el pla
d’actuacions prioritàries contra incendis forestals, el Papif, a
través del qual se subvencionarà al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera l’adquisició de dos vehicles lleugers, completament
equipats per a treballs de vigilància i primer atac contra incendis
forestals; en segon lloc, continuarem, com vostès feien abans,
amb l’aplicació del conveni per a la potenciació de la lluita
contra els incendis forestals entre el Govern i el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera que es tracta, en principi, d’una
subvenció de 4 milions de pessetes a favor del consell insular
que pensam augmentar perquè consideram que és insuficient .
En tercer lloc, al pla anual del 2000, està previst augmentar el
servei de vigilància i extinció d’incendis forestals que preveu la
creació d’una nova brigada forestal a la zona de Sant Joan de
Labritja i el reforç de la ja existent, la brigada actual d’Eivissa
que era actualment insuficient.

Per altra banda, la guarderia forestal realitzarà guàrdies de
24 hores durant tota l’època de perill i, a més d’aquesta mesura,
solucionarà els problemes de descoordinació que es produïen
històricament entre Eivissa i Formentera, quan els incendis
forestals es produïen el vespre. Per tant, s’incrementa el nombre
de persones que actuaran tant com a prevenció i com a extinció
d’incendis, i, per altra banda, també augment dels recursos
materials que s’hi destinaran.

Per altra banda, també, es preveu per primera vegada tenir
personal tècnic, contractar personal tècnic especialitzat en

tasques de direcció tècnica d’extinció d’incendis forestals a
l’illa d’Eivissa i Formentera, que no havia existit fins ara.

Per altra banda, també, es milloraran totes les instalAlacions
existents en aquest moment de l’Ibanat, on hi ha, ocupen
només una brigada a tota l’illa d’Eivissa, i, per tant, jo crec que
podrem dir que aquest nou govern té el tema dels incendis com
un tema important i que, a més, posa totes les mesures humanes
i materials que pot  per contrarestar el que seria un desastre com
(...), com és un incendi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat, vol intervenir? No.
Molt bé.

II.7) Pregunta RGE núm. 1092/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a promoció d'"Eivissa, patrimoni de la Humanitat".

Passam a la pregunta núm. 7 i darrera d’avui, 1092, relativa
a promoció d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat, que formula
l’Hble. Diputat  Sr. Joan M arí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quan
amb l’anterior govern els diputats del Partit Popular formulaven
alguna pregunta, hi havia queixes a tot rompre, sembla ser que
ara, quan s’està al Govern, també es poden fer preguntes, que,
per altra banda, es tà contemplat. Dit això, m’agradaria formular
la següent pregunta, amb l’esperança que el conseller de
Turisme no es posàs transcendent i ens fes un discurs de
divendres sant, sermó de les set paraules, com abans.

Amb quines institucions es va reunir a Eivissa el conseller
de Turisme, el passat   9 de febrer, per organitzar la promoció
d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Quan era petit  em fèiem resar
qualsevol dia, no el divendres sant.

Realment, hi ha dues coses, la pregunta està mal feta o no
té la informació adequada, perquè no era una reunió de
promoció, va ser una reunió en la qual ens vàrem reunir, es
varen reunir tècnics de la Conselleria de Turisme, amb tècnics
del consell insular i amb tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa. En
aquesta reunió, que era purament tècnica, jo m’hi vaig voler
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també sumar, perquè crec que la qüestió era important i volia
conèixer de prop i en directe quins eren els problemes que es
plantejaven. Quan m’hi vaig sumar jo, també s’hi varen sumar,
lògicament, el batle d’Eivissa i la presidenta del consell insular.
En aquesta reunió es varen plantejar estratègies, es va plantejar
de quines estructures s’hauria de dotar Eivissa per poder tirar
endavant el que era una oportunitat  històrica important dins la
promoció de turisme en torn del que és patrimoni de la
humanitat, i es va considerar, a més, que era una reunió prèvia,
perquè hi faltaven altres institucions, com és lògic. I, a més, no
només hi faltaven institucions d’Eivissa, sinó també
institucions del Govern.

El Govern també ja s’ha plantejat la qüestió de patrimoni de
la humanitat i vicepatrimoni de la humanitat, i ja té unes
converses, per part  de la Conselleria de Presidència, per
coordinar tota l’acció del Govern en aquest sentit. Jo supòs que
en dates pròximes, ja tendrem propostes concretes, però li torn
a repetir, no era una qüestió de promoció, perquè jo també crec,
i ja ho havia dit abans que el turisme no és simplement
promoció i el cas de patrimoni de la humanitat no és simplement
promoció, sinó és qüestió d’arreglar les coses i de fer
infraestructures.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí i Tur, vol intervenir?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, les
preguntes les formula el Grup Popular de la manera que ho
estima adient, no com vostè voldria que se li formulassin.

Quant a la reunió que vostè va tenir aquí, els mitjans de
comunicació d’Eivissa varen retre’n compte com si fos una
reunió per promocionar Eivissa, Patrimoni de la Humanitat, i en
la rèplica, si vostè té a bé de contestar-me, li demanaria quins
ajuntaments d’Eivissa i Formentera formen part  d’aquest
patrimoni declarat de la humanitat, perquè és molt estrany que
justament un ajuntament d’Eivissa que té béns declarats
Patrimoni de la Humanitat, no va ser convidat a aquesta reunió,
almenys no constava així en les informacions que hem tengut
al Partit  Popular. Realment, els eivissencs i els formenterencs
vàrem tenir una gran alegria quan Eivissa i Formentera, unes
parts d’Eivissa i Formentera, varen ser declarades Patrimoni de
la Humanitat, i teníem una gran esperança, especialment en
aquesta darrera fira celebrada a Berlín, que el patrimoni de la
humanitat hi estigués present d’una manera rellevant. Les
informacions que ens han arribat d’allí és que de patrimoni de
la humanitat, a Berlín, n’hi havia bastant poc, nosaltres creim
que això no és per mor de l’interès que puguin haver tengut els
representants d’Eivissa que estam segurs que han lluitat
davant el Govern, tal vegada és la poca colAlaboració que han
tengut del mateix govern i, en concret, de la Conselleria de
Turisme. Ni fullets nous, ni publicitat nova, ni pannells nous,
absolutament, pràcticament res, hi havia a Berlín d’Eivissa,
Patrimoni de la Humanitat. Si no tenim patrimoni de la humanitat

a les fires mundials, si no tenim golf a Eivissa i Formentera
perquè vostès no volen, quin turisme de qualitat podem esperar
a Eivissa i a Formentera?

Sr. Conseller, contesti’m, per favor, quins ajuntaments
pitiüsos formen part del patrimoni de la humanitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Realment, haver-se d’assabentar pels diaris de les coses, és
una mica penós, i llavors resulta que les preguntes es fan així
com es fan, té dret de fer-les així com vulgui, però la informació
que tenia era incorrecta i continua essent igual d’incorrecta, la
informació que tenia. Jo no he vengut a fer un examen de
geografia, aquí, després li diré quins ajuntaments, jo li he dit
que en faltaven i la reunió li he dit que era una reunió
simplement de caràcter tècnic, tota la resta, jo li agraesc la seva
gran ajuda de com s’ha de fer la promoció, però també el convit
que vengui a les fires, vengui directament i que no li contin. I
vostè sabrà si s’ha fet o no s’ha fet, és a dir, promoció. I li dic
que, a més, no és qüestió de promoció perquè hi ha un mal
costum, de vegades, que e's vendre les coses abans de tenir-
les, i convendria, i això és un criteri i una estratègia que hem
seguit, de prudència, anar creant una estratègia per crear una
oferta i després vendre-la, i això és lògic i normal, si vostè el
que fa és vendre les coses quan no les té, fer fum i més fum i
passar l’arada davant el bou, vostè mateix, però no és el cas del
conseller de Turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 250/00, presentada
pel Grup Parlamentari  Popular, relativa a construcció d'un
hospital a l'illa de Formentera.

Acabat el torn de preguntes, passam al punt  següent de
l’ordre del dia, que és la proposició no de llei RGE núm. 250,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
construcció d’un hospital a l’illa de Formentera. En nom del
grup presentant, el Sr. Francesc Fiol té la paraula per deu
minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Voldria que les meves primeres
paraules fossin de salutació a tots els parlamentaris d’aquesta
cambra, també als membres del Govern, també, especialment
avui, al Consell Insular d’Eivissa i Formentera i a la seva
presidenta, a tots els batles que veig també entre el públic i a
tots vostès, i he de dir que no podia tenir major satisfacció que
debutar en aquest parlament avui, i amb un tema tan important
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com aquest. Aquí, per aquí de qualque manera un també hi té
les seves arrels, i no pot deixar de pensar en la casa pairal del
carrer Pere Tur on visqueren els meus besavis Josep Tur Riera
i la meva padrina Joana Tur Frontera. No passin pena que no
els contaré la història familiar. Però deixin-me dir que encara és
més important el tema, perquè avui es discuteix una qüestió
molt important, la qüestió de l’hospital de Formentera. 

És un tema que ja ha aparegut al senat, va ser objecte d’un
acord excepcional al seu moment, ha aparegut també a una
resolució del Parlament balear, i avui es pretén, per part del
Grup Popular, donar-li un impuls processal, aconseguir que,
efectivament aquest tema vagi endavant, i que, de qualque
manera, millorem la situació de l’atenció als ciutadans de
Formentera. Perquè aquesta és una qüestió evolutiva, aquesta
és una qüestió que a un temps estava molt mal atesa, a poc a
poc va anar millorant i a poc a poc es varen aconseguir, crec jo,
unes ratios de qualitat importants, no vull deixar de dir que
essent jo conseller a l’anterior govern i seguint intencions molt
expresses del president Matas, vàrem impulsar la posada en
marxa de l’helicòpter que trasllada els malalts de Formentera a
l’hospital de Can Misses, en un termini realment espectacular,
d’uns sis, set minuts, que suposava i va suposar en aquell
moment un avanç qualitatiu espectacular respecte de l’atenció
hospitalària que tenien els ciutadans de Formentera o les
persones que visitaven l’illa de Formentera i tenien un accident
o una malaltia i necessitaven aquella atenció hospitalària. Per
tant, jo crec que vàrem donar una passa extraordinàriament
important quant que oferírem molta més qualitat i una
immediatesa extraordinària.

Naturalment, crec que ara es tracta de fer una passa
endavant, crec que el compromís d’aquest parlament ha de ser
fer una passa endavant, a intentar aconseguir una millora de
l’assistència hospitalària. Certament, els ciutadans que viuen a
Formentera i els visitants que van a l’illa de Formentera tenen
la mateixa empara constitucional de tenir un dret a l’assistència
amb dignitat, amb immediatesa i amb eficàcia i, per tant, hem
d’intentar que dins les possibilitats tecnològiques es pugui
assumir aquesta condició. Jo, de qualque manera, voldria dir i
voldria intentar impulsar la idea que efectivament he mirat les
dades d’Insalud, i realment justifiquen d’una forma notable que
donem aquesta passa més, que anem un poquet més endavant
i intentem aconseguir aquest objectiu.

L’hospital de Can Misses rep, durant l’any, 2.400 visites
provinents de Formentera, de l’illa de Formentera, i té 350
ingressos anuals de persones que han de ser intervengudes
d’una manera o de l’altra, provinents de Formentera. Volem, per
tant, també, alleugerir aquesta situació de pressió damunt
l’hospital de Can Misses i també traslladar aquesta atenció molt
més immediata als ciutadans de l’illa de Formentera i en
determinats aspectes, que no vull deixar de dir, encara que crec
que no correspon a aquest parlament designar la cartera de
serveis que ha de tenir aquest hospital i no ens correspon a
nosaltres dir què és el que s’ha de fer en aquest hospital, jo
crec que, precisament, aquesta comissió que s’ha de crear i s’ha
d’impulsar, és la que ha d’anar analitzant quins recursos es
poden oferir mantenint les cotes de qualitat que es puguin
donar, a la població d’aquesta illa. Però sí que crec que alguna

qüestió, com una unitat d’oncohematologia seria absolutament
imprescindible perquè la quimioteràpia fos administrada als
malalts que la precisen sense haver-se de traslladar a Can
Misses. Que el tractament ambulatori als malalts de sida es
pogués fer ja a l’illa mateixa de Formentera. Determinats
aspectes de cirurgia i diàlisi dins les possibilitats que la
tecnologia ens pugui oferir i, sobretot, totes les qüestions de
rehabilitació, que ja alguna cosa es fa evidentment, però em
sembla que seria fonamental que es passassin a l’illa de
Formentera, perquè realment, sobretot ja no els malalts
accidentats, que tenen una situació transitòria, sinó els malalts
crònics que necessiten una atenció quotidiana i permanent,
tenen una càrrega molt gran per haver de venir a Can Misses,
a seguir la rehabilitació. Naturalment, els programes domiciliaris
d’oxigenoteràpia i de cures quirúrgiques de postoperatoris  de
genoll i de maluc, serien també objectius que podrien pivotar al
voltant d’aquest hospital i, en qualsevol cas, crec que seria
imprescindible que es creàs en aquest hospital una unitat de
cures palAliatives; jo crec que els malalts terminals, els malalts
que necessiten una atenció molt específica, a més de patir
aquesta situació, en la qual el seu cicle vital s’esgota
lamentablement, l’afegit d’haver d’estar fora de ca seva, fora de
l’entorn més pròxim i més familiar, agreuja, si més no, aquestes
situacions.

Per tant, crec que tenim els arguments necessaris per poder
posar-ho en marxa. Jo vull insistir dient que durant aquests
darrers anys s’ha millorat notablement l’atenció als malalts i
visitants de l’illa de Formentera, durant aquests darrers anys el
Partit Popular ha fer un esforç important en el que és la millora
de l’atenció amb presència als malalts de l’illa de Formentera i,
en qualsevol cas, ha estat una millora notablement superior a la
que es podria haver donat en anys anteriors. Jo vull recordar
que en èpoques anteriors, l’illa de Formentera venia patint un
cert abandonament, i crec que tots hem de contribuir, crec que
tots ens hem d’esforçar a millorar-la.

També vull dir que m’agradaria, ho havia d’haver dit al
començament, però si el Sr. President m’ho permet dir ara,
introduir una mínima esmena que consisteix a afegir que en
aquesta comissió mixta, a més del Govern, ajuntament i
ministeri, solAlicitaríem que hi fos present el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, que crec que, per raons d’oblit, no havia
estat citat en el text.

Deixin-me que acabi amb una petita ironia, em diuen, no sé
si és cert, que el Govern ja ha convocat una reunió per dia 28,
sembla ser, per constituir aquesta comissió i per tractar aquesta
qüestió, benvinguda sigui aquesta comissió i benvinguda sigui
aquesta reunió, però dir només que hi haurà aquesta reunió,
seria només contar una part de la veritat. D’aquesta reunió es
produeix a remolc de la iniciativa del Grup Popular, aquesta
reunió es produeix a remolc de la moció dels consellers insulars
d’Eivissa i Formentera al Consell Insular d’Eivissa i Formentera
i es produeix també a remolc d’aquesta moció que s’havia de
discutir avui. I un, que no vol fer judicis d’intencions, no pot
deixar passar la temptació, en qualsevol cas, d’un diagnòstic
que és, per ventura, la mala consciència la que ens ha dut a
convocar la reunió abans que avui es discutís aquesta moció,
o és, per ventura, la idea que tenim les mans buides després de
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molts de mesos de no haver pogut impulsar cap d’aquests
projectes? Crec que hem de passar pàgina respecte d’aquesta
qüestió, ... no, miri, el temps que va governar el PSOE a
l’Insalud ...

(Aldarull a la sala)

Sí, sí, el temps que va governar el PSOE a l’Insalud, els
ciutadans de Formentera les passaven “canutes”, si una dona
havia de tenir un infant, havia de passar amb molta d’antelació
a Can Misses, perquè no hi havia un mètode còmode i ràpid de
passar, ara hi és aquest mètode, Sr. President, ara hi és, ara hi
és aquest mètode.

Deixin dir-me, per tant, i per acabar, que tenim la convicció
que s’ha intentat avançar-se a aquest acord, i em sembla legítim
que ho hagin fet, però, en qualsevol cas, creim que és per
alguna d’aquestes raons que li explicava: per mala consciència,
per manca de resultats, però, en qualsevol cas, nosaltres el que
volem és que aquest parlament per unanimitat impulsi aquest
projecte i sàpiguen que amb l’objectiu d’aconseguir que sigui
possible aquest hospital, tenen el nostre suport complet en
totes les nostres possibilitats i, a més, crec que dins les ratios
de finançament que es discutiran per a aquesta comunitat l’any
2001, quan s’hagin de seure vostès amb el Ministeri
d’Economia per discutir el finançament de la sanitat per a cada
comunitat, crec que hi ha marge per dur endavant aquests
projectes. Per tant, crec que hem de fer aquest es forç d’impulsar
i dur el tema cap endavant. 

Moltes gràcies, president.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Ferrer, en nom del Grup Mixt, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, públic assistent. Jo
voldria començar amb dues qüestions prèvies per situar un poc
el debat de la proposició no de llei que ha presentat el diputat
del Partit  Popular Sr. Fiol. En primer lloc, el decret especial per
a Formentera, que era el que ens havia d’arreglar la vida a tots
els formenterers, parlava d’un helicòpter, això sí, però no
parlava de cap hospital. Ho dic perquè aquest interès no sé
d’on surt ara tan de pressa, però com a mínim hauran de
reconèixer que és un interès sobtat, el que tenen vostès.
Llavors una altra qüestió: A les qüestions tècniques que vostè
esmenta, jo no hi puc entrar. Tenc desconeixement de la matèria
sanitària, és cert que la patesc tant com els altres formenterers,
però per això es crea una comissió, que ha de ser la que
determini les qüestions sanitàries, les qüestions tècniques , no
hem de ser nosaltres aquí que facem una proposta sobre
hospital, perquè crec que no és la nostra matèria. 

En segon lloc, en el tema del títol, vostès titulen
“ construcció d’un hospital a l’illa de Formentera”, però llavors

demanen que es constitueixi i es convoqui una comissió. Són
matèries molt diferents, hem de reconèixer que com a mínim el
que està buscant l’espectacle aquí són vostès, perquè de
construir un hospital a constituir una comissió, que per altra
banda ja està convocada, doncs em sembla que hi ha una
diferència molt grossa. 

Però bé, passant ja al que seria l’objecte d’aquesta
proposició, aquesta proposició és concordant amb la proposta
de resolució número 91, que es va presentar i aprovar el 9 de
novembre a proposta de qui els parla al debat de política
general. Dic que es va aprovar per unanimitat de tots els grups
de la Cambra, atès que és una qüestió transcendent, ràpidament
ens posàrem d’acord. En aquella proposta el que es feia era
instar el Govern a constituir una comissió mixta tripartida entre
l’Ajuntament, el Govern i el Ministeri, per -llegim literalment la
proposta- “estudiar la situació sanitària de Formentera i cercar
solucions adients, encaminades a dotar aquella illa d’una
instalAlació hospitalària adequada a les seves necessitats reals”.
Això va ser el que es va aprovar dia 9 de novembre. Als
mateixos dies, i a proposta del senador Torres, d’Eivissa i
Formentera, batle a la vegada de la nostra illa, s’aprovà una
resolució similar en els termes, instant en aquell cas el Ministeri
de Sanitat a constituir aquesta comissió, en els mateixos termes.
I ja, i és cert que va ser proposta del Partit Popular, aquest
passat  mes de gener el Plenari del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera aprovà una moció amb una transacció per part del
Grup Progressista, perquè s’instàs el Govern i el Ministeri -
supòs que els consellers del Partit  Popular se’n recordaran- a
constituir aquesta comissió. Per tant, la voluntat de tots els
grups que aquesta comissió es constitueixi, i per part del
Govern, com així ha quedat manifest amb aquesta convocatòria
per dimarts de la setmana que ve, queda manifesta.

Com s’expressa a l’exposició de motius d’aquesta
proposició, la millora de l’actual centre de salut, fet a a l’any 94,
quan substituí l’antic centre subcomarcal d’higiene, sembla que
és una necessitat òbvia, que no nega quasi ningú. L’actual
centre de salut dóna servei a uns 6.500 residents, però també ha
de vetllar pel sostre de població que es produeix a l’estiu de
quasi 30.000 persones, entre residents i visitants. Això sí, i una
qüestió molt important en tot  aquest tema: cal deixar clar de qui
és l’obligació de finançar una instalAlació hospitalària a
Formentera, com a qualsevol altre lloc de la comunitat, de
l’Insalud, del Ministeri de Sanitat, ells són qui
competencialment en tenen tota l’obligació. Això ha de quedar
molt clar, qui és que ha de pagar, que és l’Insalud.

(veu inoïble)

En 16 anys es milloraren moltes coses, Sr. Matas, coses que
vostès en tren anys no varen saber fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, cenyeixi’s a la seva intervenció.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sr. President, que no s’adrecin cap a mi, idò.
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La Conselleria va demanar durant el passat  mes de febrer a
l’Insalud i a l’Ajuntament de Formentera que nomenassin
membres per a la constitució de la Comissió. Ja s’havia
anticipat, això sí, el batle de Formentera, que en concordança
amb la proposta feta al Senat -ell era batle i senador- havia fet,
i s’havia adreçat per tant a l’Insalud i a la Conselleria. Una
vegada rebudes les respostes, la Conselleria les envià, junt amb
el seu propi representant, a Presidència perquè en fes la
convocatòria. La proximitat de les eleccions, i en ser una
qüestió que dóna joc a la demagògia, com estam veient en
aquests moments, feren que es deixàs la convocatòria per a
després del 12 de març, i així em consta que en el dia d’ahir es
convocà la comissió per al proper dimarts, comissió que està
integrada pels representants de l’Ajuntament, el seu batle
Isidor Torres, el de l’Insalud, Sr. Rodrigo de Santos, i pel
representant de la Conselleria, Sr. Adolfo Marquès, director
gerent de Serbasa. Per compte es pot dir que l’Insalud no ha
pres cap iniciativa, com semblava estar obligat per la proposta
aprovada per unanimitat al Senat, i per la seva obligació
competencial. Això sí, a tenor del que s’ha pogut llegir en
premsa, el Sr. Rodrigo de Santos i diferents càrrecs del Partit
Popular, sembla que ja el tenguin fet, l’hospital.

La credibilitat del PP en temes sanitaris a Formentera, com
en altres qüestions, queda ben en entredit, i en faré un poc de
repàs. L’helicòpter és cert que està fet. Enhorabona, és una
qüestió que se’ls ha de reconèixer. Llavors parlen
d’especialistes, de la gran millora que s’ha produït. Aquí la
cosa ja no marxa tan bé, trobam de tot. De les millores
anunciades, algunes fetes el març de l’any passat  a Can
Marroig a Formentera per l’expresident Matas, moltes no són
tals millores. Entre d’altres, trobam un pediatre, que s’havia de
crear una plaça, que es va anunciar, que havia de venir, estar-hi
tota la setmana, que ve un dia per setmana; arribam a tenir una
llista d’espera de tres setmanes. Això significa que un alAlot que
es constipa avui i algú el vol dur el pediatre, o l’ha de dur a
Eivissa o ha d’esperar tres setmanes. Els constipats per sort
duren menys, però hi ha altres qüestions que són més
importants, que no es poden atendre. El ginecòleg venia tres
dies per setmana, i ve un dia per setmana. Això són millores?
Escolti, des que estan vostès, efectivament. No hi ha llista
d’espera perquè no els deixen apuntar, això és un avantatge.
Llavors millores que certament són imperceptibles quant a
freqüències: el traumatòleg venia tres vegades per mes, ara ve
un dia per setmana; el psiquiatre ve un dia cada mes, el radiòleg
ve un dia cada quinze dies, el dermatòleg un dia cada setmana,
i el fisioterapeuta, el gran avanç que en març de l’any passat ja
es va anunciar que hi era, es posarà en marxa ara, però en 600
hores anuals, 600 sessions, que qui conegui un poc com va el
tema del fisioterapeuta, de la rehabilitació, sabrà que no donen
per ningú, i que són únicament aquelles sessions de
formenterers que es desplaçaven a Eivissa, que evidentment
molta de gent ja no es desplaçava perquè donava més molèstia
que no avantatge.

Quant a abonaments de trasllats, ja es feia per visites
successives, però ara s’ha complicat el tràmit, i s’arriba a estar
entre 6 i 9 mesos per cobrar, i per tant la gent no ho demana,
desisteix. El 061 es va anunciar per al començament d’any; a dia
d’avui no està en marxa, ni se sap quan començarà a operar, ni

on s’ubicarà, ni res de res. La telemedicina, igual que en el cas
anterior, s’ha muntat una línia de transmissió de dades; això és
tot  el que entenen per telemedicina, però no hi ha ningú que
sàpiga de què va aquest servei.

Per tant, que de totes les promeses i realitats que es parlen
des del PP, veim que no n’és or tot el que llueix.

Des de la COP sí que tenim clar que Formentera necessita
una instalAlació hospitalària que doni solució a les carències
sanitàries i assistencials de l’illa. El mateix passa amb la resta de
grups progressistes, però els ciutadans han volgut que qui
tenga la responsabilitat de poder fer l’hospital torni a ser el
Govern central en mans del PP. El Partit Popular, per contra, no
ho té tan clar. Bé, sembla que sí, però no tothom, sobretot qui
en té la responsabilitat directa, el ministre Romay Beccaría. La
postura del PP, i de l’Insalud i el Ministeri han anat canviant a
mesura que s’atracava el 12 de març. Malgrat totes les
promeses que s’han fet des del PP pitiús, la direcció balear de
l’Insalud no ha fet un pronunciament clar i concret sobre la
necessit at de l’hospital. Ha parlat d’estudis, ha parlat de
viabilitat, però no ha parlat de necessitats d’uns ciutadans; i
així tenim diferents titulars de premsa, allà on el 12 de febrer es
deia que “el PP reitera su compromiso de dotar un hospital a
la isla”, però llavors el mateix dia el Sr. Rodrigo de Santos deia
“El Insalud descarta la construcción de un hospital nuevo
para Formentera”. Cinc dies després, es veu que hi va haver
un toc d’atenció, “El Insalud cree viable dotar a Formentera
de un hospital”, “El Insalud plantea un hospital de 15
camas”, però llavors arriba qui paga i qui mana, que és el
ministre, que diu que ho estudiarà, però que evita prometre un
hospital a Formentera.

Veim, per tant, que la postura en qualsevol cas no és clara.
Això sí, tres o quatre dies abans de les eleccions el PP local
torna a reiterar que farà un hospital, contra el que pareix que
semblen els responsables que poden pagar-lo, que és l’Insalud
a Madrid.

La Comissió mixta Ajuntament-Govern-Insalud es reunirà
d’aquí a pocs dies. Per tant, sembla que instar que es convoqui
una cosa que ja està feta, sembla si mes no estèril. Des d’ahir,
efectivament des d’ahir, però està feta, Sr. Marí. Aquesta
comissió haurà de determinar el model hospitalari a seguir.
Proposam doncs des del Grup Mixt, des de la COP, seria una
proposta transaccional, que tots els grups demanin al Govern
central que accepti les recomanacions i estudis que faci la
Comissió mixta, allà on estan les tres administracions, la local,
i la transacció que s’incorpori l’Administració del Consell
Insular; que les tres administracions, que els estudis que faci
aquesta comissió mixta... Perdoni, tornaré a llegir: Els grups
demanarien al Govern central que accepti les recomanacions i
estudis que faci la Comissió mixta, i realitzi i pagui el projecte
que en surti en el més breu termini possible. Aquesta seria la
transacció que s’oferiria.

Proposam també que uns i altres deixem de fer demagògia
-uns més que els altres-

(Rialles)



1018 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de març del 2000

 

Sí, sí, riguin, riguin. Deixem de projectar un hospital i facem-
lo; això és el que es proposa, que es faci, i sobretot, que el
pagui qui realment en té la competència, i per tant la
responsabilitat, que és l’Insalud, el Ministeri de Sanitat. Moltes
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer, en nom del Grup Mixt. Té la paraula a
continuació el Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
La veritat és que no sé molt bé en quin debat ens trobam en
aquest moment. Escoltant la intervenció del Sr. Fiol -a qui
aprofit  per donar la benvinguda en aquest parlament- semblava
que estàvem discutint la seva gestió dins l’anterior Govern
balear, o en tot cas estàvem discutint la construcció d’un
hospital a Formentera. Clar, de parlar de la seva gestió sembla
que no és el moment ara. Ja hi va haver oportunitats en altres
moments, i ara no tocava això. Però la construcció d’un hospital
a Formentera és una cosa absolutament oportuna, perquè és un
cosa també absolutament necessària. Ara bé, llavors jo em
pregunt: bé, si parlam de construir un hospital a Formentera,
que la construcció d’hospitals, jo entenia que era una cosa que
corresponia al Ministeri de Sanitat, a l’Insalud, per què es duu
a una sessió del Parlament balear? Bé, tal vegada perquè la
sessió es feia al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i era
oportú. Però realment, clar, no té res a veure el que ens diu el
Sr. Fiol amb el que és el contingut de la proposició no de llei.
Com ha dit abans ja el Sr. Ferrer, aquí ens proposen crear una
comissió, no construir un hospital. Això és lògic, perquè el
Parlament balear en tot cas pot instar el Govern central perquè
el construeixi, però altres tipus de resolucions que no sigui
instar a la creació d’una comissió, com es diu aquí, és difícil. Per
tant, res a veure amb el que s’ha expressat aquí i el que és el
contingut de la proposició no de llei.

De totes maneres, entrant en el problema real que pateixen
els ciutadans de Formentera, hem de dir que estam d’acord que
els ciutadans de Formentera estan discriminats en relació als
ciutadans de la resta de la comunitat, i en relació als ciutadans
de tot  l’Estat, no només en qüestions sanitàries, en moltes
qüestions, en qüestions administratives qualsevol gestió que
hagin de fer, per exemple, els obliga a desplaçar-se a l’illa
d’Eivissa, en qüestions de transport, en qüestions de justícia,
per exemple, que seria bo també que aquest entusiasme que té
ara el Partit  Popular amb el tema de l’hospital de Formentera,
amb el tema del jutjat de Formentera també el tengués, perquè
no han set massa coherents darrerament.

Després una qüestió que és important dir-ho: Aquí sembla
ser que aquí s’estan movent coses perquè el Partit Popular està
fent no sé quines coses, aquesta proposició no de llei, una
moció al Consell Insular. Bé, siguem una mica seriosos, la
veritat és que les coses s’han mogut perquè les ha mogut qui

les havia de moure. El Sr. Ferrer ha dit alguna cosa, tal vegada
per modèstia no les ha expressat totes. Això s’ha mogut perquè
ho ha mogut la COP de Formentera, que ho duien en campanya
electoral i que després ho han complert, i el Sr. Ferrer ho va dur
al Parlament, i en el Parlament es va aprovar per unanimitat; i el
Sr. Torres ho va dur al Senat, i al Senat també es va aprovar; i
a continuació s’han fet les coses que s’havien de fer. Les
diferents administracions que es citaven en la resolució
adoptada, han nomenat els representants, i ara aquí s’informa
que fins i tot  està fixada la data per fer aquesta reunió, que
vostès demanen que es faci.

Per tant, com que anam molt malament de temps, em sembla,
i per no ser molt llarg, jo els demanaria una cosa als senyors i
senyores del Partit  Popular: o bé podrien acceptar la
transaccional que els ofereix el Sr. Ferrer, perquè aquí del que
es tracta és d’assegurar que el Ministeri pagui, perquè ha de
pagar, la construcció d’un hospital a Formentera, i fins ara el
seu responsable no ha dit que això es fes, sinó més aviat tot el
contrari, o acceptar aquesta transaccional, o si no, simplement,
per vergonya, per no demanar una cosa que ja està feta, i que
a més no és la construcció d’un hospital a Formentera, sinó la
creació d’una comissió, que retirin aquesta proposició. Molt es
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats . En representació del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista volem començar aquesta intervenció nostra
felicitant-nos de celebrar aquesta sessió parlamentària en
aquesta seu del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, alhora
que també volem felicitar els nous diputats que avui han pres
possessió dels seus escons, i particularment el que ens ha
precedit en el tractament d’aquest tema, el Sr. Francesc Fiol,
que ha tengut intervenció defensant aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari Popular a la consideració
d’aquesta Cambra.

Des del nostre grup parlamentari hem volgut analitzar i
estudiar en profunditat  aquesta proposició no de llei, i en llegir
el títol d’aquesta proposició no de llei, que diu “construcció
d’un hospital a l’illa de Formentera” tot  d’una ve la pregunta:
i qui és que diu que no a la construcció d’un hospital a l’illa de
Formentera? Està clar que quan un demana un hospital per a
una zona determinada, sobretot si és una illa, sembla ser que
seria del tot  incorrecte dir que no. Però clar, ho hem volgut
analitzar des del mateix llenguatge que està utilitzant el Grup
Parlamentari Popular, fins i tot passant per alt determinades
expressions que gramaticalment quedarien incorrectes, d’això
en passam per alt, però sí el contingut d’aquesta proposició. A
nosaltres ens sembla que des del Grup Parlamentari Popular ,  i
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en general des de les actuacions dels representants del Partit
Popular a les institucions públiques illenques sembla que quan
fan una proposta la dediquen més a embullar troca que no a
cercar una solució. Dic embullar troca perquè, el Sr. Fiol s’hi ha
referit, parla d’una millora sanitària amb la incorporació d’un
helicòpter. Val. No estam confonent, però, aquí situació
sanitària amb atenció sanitària?, perquè, clar, la situació
sanitària no la canvia un helicòpter, el que fa és facilitar una
atenció que pot  prestar a una determinada gent, però el nombre
de llits no augmenta, el nombre de metges no augmenta, el
nombre de sales no augmenta, el nombre de medicaments no
augmenta..., el que es diu la situació sanitària, el nombre de
malalts, no el fa disminuir. Atenció sanitària sí, però aquí ja
començam a veure que hi ha una introducció d’un element que
nosaltres consideram que és molt positiu, perquè és una eina
més al servei d’una millor atenció sanitària.

Però llavors, quan ens dedicam a rellegir una miqueta la
documentació de què disposam, el representant de l’Insalud
ens diu: “en relació amb l’aprovació pel Ple de Senat, a la sessió
de dia 11 de novembre de 1999" aquí sí que ja hem de veure si
confon el Parlament de les Illes Balears amb el Senat de l’Estat
espanyol, perquè, clar, intenta confondre, o és que ell
considera que és el mateix? O és un error, una equivocació?
Aleshores, per a nosaltres crec que hi ha una sèrie de detalls
que ens fan veure que s’intenta embullar la troca.

Comissió d’estudi i recerca. Una comissió d’estudi i recerca,
que és el que es va aprovar en el Parlament de les Illes Balears
dia 11 de novembre de 1999, una comissió d’estudi i recerca no
és la construcció d’un hospital, és una comissió d’estudi i
recerca que pot  arribar a concloure que s’ha de construir un
hospital, o que pot  arribar a concloure que se n’han de
construir dos, o cap, o un altre centre d’atenció sanitària.
Aleshores per a nosaltres ens sembla que més que d’una
comissió mixta, un hospital neix d’on?, sense llevar cap
importància al paper que li pugui correspondre a una comissió
mixta entre les distintes administracions, que la té. Però un
hospital neix sobretot d’una partida pressupostària, d’aquí neix
un hospital, si hi ha o no hi ha partida pressupostària. Per
moltes reunions que pugui tenir una comissió mixta, si no hi
arriba a haver una partida pressupostària, l’hospital no apareix
per enlloc. 

I tercer avanç que volem fer: qui té competències per
construir un hospital a l’illa de Formentera? No la tendrà
l’Ajuntament de Formentera, no la tendrà el Consell d’Eivissa
i Formentera, no la tendrà el Govern de les Illes Balears. Tots
reconeixem que qui té competències a construir un hospital a
l’illa de Formentera no és ningú més que el Govern de l’Estat
espanyol. Per tant, en funció d’això és que la comissió aquesta
i qualsevol altra comissió que es pugui constituir ha de tendir,
i és a ell a qui correspon indicar, marcar la partida
pressupostària al pressupost general de l’Estat. 

Són transferències aquestes, construcció d’hospitals, que
encara no han estat transferides ni al Govern de les Illes Balears
ni a les institucions autonòmiques. Perquè si no ho feim així,
correm el perill de seguir aquest costum que ja s’ha introduït
dins la nostra comunitat autònoma, i aquí hi ha dignes

representants d’un municipi allà on això està passant, allà on la
construcció d’un hospital ja no corre al cent per cent a compte
del Govern de l’Estat espanyol, sinó que meitat i meitat. I jo no
crec que a Formentera li vagi gens bé que se li digui que un
hospital serà pagat la meitat per Formentera i la meitat pel
Govern de l’Estat. M’imagín que no és cap aquí que hem
d’anar.

I finalment, volem dir des del nostre grup parlamentari que
si el PP de les Illes Balears vol de veres que es construeixi un
hospital a l’illa de Formentera, ho té molt fàcil, ho té facilíssim,
així se’ns ha venut durant aquesta passada campanya electoral
per part  de la candidatura representativa d’aquesta formació
política, si deixaran la pell per les Illes Balears, ho han dit
quaranta mil vegades, a això. Ho tenen fàcil, convèncer el
Govern de l’Estat espanyol, si aquest vol, l’hospital de
Formentera estarà fet enguany. Si no està fet enguany és
perquè el Govern de l’Estat espanyol no vol .

Aleshores, nosaltres sí que estam disposats a contribuir a
fer que des de la nostra formació política i des del nostre grup
parlamentari hi hagi un suport a la construcció d’aquest
hospital a l’illa de Formentera, i per això ens adherim a la
transacció que ha presentat  l’anterior diputat, el Sr. Ferrer, en
funció de fer que quedi molt clar, ben aclarit, per tots els grups
d’aquesta cambra, però també pels destinataris d’aquesta
proposició no de llei, que qui ha de pagar aquest hospital de
Formentera, que es pugui fer d’acord amb les tècniques i
d’acord amb les distribucions que consideri la Comissió mixta,
és el Govern de l’Estat espanyol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, en nom del PSM-Entesa Nacionalista. En
nom del Grup Socialista té la paraula el Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc felicitar sincerament el
Sr. Fiol per la seva incorporació a aquest parlament. He de dir
que l’he vist molt convincent al principi, quasi m’ha convençut.
Després em pens que li ha entrat aquesta febre de la primera
intervenció de l’oposició, que és com una escalada, que
començam a dir massa coses, i ja la veritat és que ha parlat de
temes tècnics, que jo no hi entraré en cap moment. Però açò sí,
jo el que vull és lamentar que la seva primera intervenció sigui
d’una proposició no de llei que jo pens que és oportunista i
està fora de lloc.

Primer he de dir respecte a la proposició en si, que és cert
que la Constitució, com diu, garanteix els mateixos drets per a
tothom. També és cert que ha de ser la sanitat pública, i també
ho diu això la Llei general de sanitat, la que ha de vetllar per
produir a més d’eficiència, com fa la medicina privada, ha de
produir equitat; i l’equitat vol dir açò: quan falten mit j a n s  a
determinades zones, els han de posar, fins i tot sent deficitaris.
Açò seria el cas concret d’un hospital a Formentera. A part
d’açò, jo he dit que era oportunista perquè és una còpia de la
resolució que va presentar el Sr. Ferrer al debat de l’estat de
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l’autonomia del 99. No havia estat mai presentada pel Partit
Popular, aquesta proposta.

És oportunista perquè en el Règim especial de Formentera
no es parla, en el decret de l’any  97 o 98, ara no record , no es
parla d’un hospital a Formentera. És oportunista perquè en el
protocol d’intencions signat pel Sr. Matas i el ministre Sr.
Romay no es parla d’un hospit al a Formentera. En aquell
moment el que era conseller de Sanitat, que era el Sr. Fiol deia
“en el tema de Formentera s’explica amb molta de claredat que
es continuaran fent esforços, principalment en el tema de la
telemedicina, per evitar els desplaçaments fins a l’hospital de
Can Misses dels habitants de Formentera”. Açò es parlava, no
es parlava d’un hospital. També és cert que la Llei 30/98, i vostè
ho va dir, de règim especial de Balears, diu que es crearan
comissions per estudiar l’assistència sanitària, i no es va crear
aquesta comissió per l’assistència sanitària. Per açò dic que jo
pens que és oportunista. I està fora de lloc, perquè creim que si
ja s’han convocat les persones que han de participar en
aquesta comissió, no és correcte avui presentar-ho al
Parlament. De totes maneres vull recordar que va ser el dia 6 de
febrer que el Sr. Rodrigo de Santos va dir que sí, que
participaria en una comissió, però després el dia 12 deia “El
Insalud descarta un hospital en Formentera”. Jo no sé per què
es presenta, doncs, a aquesta comissió. El Sr. Marquès també
està designat, i per part  de l’Ajuntament de Formentera tenen
designat també un representant, que és el batle. Per tant, jo crec
que està fora de lloc, jo crec que s’hauria de retirar aquesta
proposició. De totes maneres, Sr. President, nosaltres
demanaríem un recés per valorar la transacció, si es pot, del
Grup Parlamentari Mixt, i en cas contrari nosaltres de totes
maneres donarem suport a la proposició no de llei perquè estam
d’acord, encara que s’està fent estam d’acord. I bé, doncs, el Sr.
Fiol debutarà avui guanyant la primera proposició no de llei,
però jo pens que l’haurien de retirar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista. Sr. Fiol, pot
intervenir.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Amb brevetat, per dir que discrep
amb les darreres paraules del Sr. Gascon. Jo crec que és al revés
del que ell diu, crec que una vegada que s’ha inclòs a l’ordre
del dia la discussió d’un determinat assumpte per aquest
parlament, no s’ha de convocar una reunió per poder dir que
aquesta qüestió s’hauria d’haver retirat. Em pareix que és
absolutament al revés de com vostè ho planteja.

En qualsevol cas, jo crec que no és especialment inoportuna
aquesta proposició en el dia d’avui. Jo crec que precisament és
molt important que el dia que es fa un debat a aquesta seu del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, amb presència de gent
que ve especialment a seguir aquest debat, es parli de les coses
que preocupen els ciutadans d’Eivissa i Formentera. Jo no
cauré en la temptació que em posen a davant, de parlar de
l’hospital d’Inca. No en parlaré, d’aquests temes de

cofinançació d’hospitals. Els veig venir d’una estona enfora,
per tant no en parlaré. Aquest tema el tenim suficientment clar.

Però sí que diré que m’adheresc a la solAlicitud que hi hagi
un recés, un breu recés per intentar que hi hagi una transacció
respecte d’un acord que interessa tothom.

Jo el que no puc entendre, si em permet, Sr. President, és
que es digui que durant aquests anys no s’ha fet res, que
durant aquests anys no s’ha avançat. Jo crec que qualcunes de
les coses que s’han impulsat, que ja hem anat veient i que
anirem veient successivament, vendran a millorar notablement,
amb independència de l’hospital, l’atenció als malalts de
Formentera, i naturalment que la telemedicina és una qüestió
fonamental, amb independència que es faci o no es faci un
hospital. I clar, que és important, perquè és un mecanisme que
permetrà una millor atenció als malalts de Formentera, per tant
s’ha d’impulsar, i l’ha d’impulsar naturalment l’Insalud, que és
el que té la capacitat per fer-ho i el que té la competència per
fer-ho.

Jo no estic d’acord, Sr. Buele, en el fet que la comissió -i li
dic amb tota la simpatia que li profés i tot  el respecte que me
mereix- que la comissió hagi de discutir si s’ha de fer o no s’ha
fer un hospital. Jo crec que hem de partir de la convicció que
Formentera necessita un hospital. El que passa és que
probablement aquesta comissió ha de valorar quina cartera de
serveis hi ha d’haver; jo per ventura m’he excedit i he entrat en
un terreny que per ventura no era objecte de debat, no som jo
qui ho ha de dir, efectivament, a més jo no som perit en aquesta
matèria, són els experts els que han de determinat quina cartera
de serveis es poden donar als ciutadans que viuen a
Forment era o que visiten Formentera, no som nosaltres que ho
hem de decidir, però sí que em sembla que hem de partir de la
convicció que s’ha de fer l’hospital, perquè partir de la
convicció que s’ha de discutir si convé o no fer-lo em sembla
una posició que no està d’acord amb la situació real que es
troba en aquests moments.

Evidentment també vull dir que hi ha moltíssimes coses per
millorar en el que és l’atenció primària a l’illa de Formentera, i el
Sr. Ferrer les desgranava i crec que algunes d’elles són certes.
Jo també he constatat que hi ha deficiències en l’atenció
primària als ciutadans de Formentera i també hi ha dificultats, a
vegades, per trobar professionals que vulguin ocupar
determinades places convocades. Això té les seves dificultats
que hem d’intentar corregir, i naturalment que crec que hem de
lluitar tots conjuntament perquè aquestes dificultats se superin,
i em tendran sempre a mi, amb independència que puguin o no
qualificar de demagògica la meva intervenció, em tendrà sempre
a mi al costat per intentar millorar aquesta situació, i li dic des
de la convicció moral d’haver intentat fer les coses sempre el
millor possible. No crec que sigui el nostre, per tant, un
plantejament demagògic, amb independència que li reconec que
hi ha moltes coses que efectivament l’Insalud ha de millorar i ha
de corregir.

Per tant i en definitiva, diria que la presentació d’aquesta
proposició pretenia només esser un impuls processal a una
qüestió que efectivament ja s’ha suscitat en altres fòrums, que
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ja s’ha suscitat en aquest parlament, que ja s’ha suscitat en el
Senat, que va ser objecte en el Senat d’una transacció en el seu
moment, i que l’objectiu de dur-la avui aquí no obeeix a una
pretensió especialment protagonista o especialment, no només
en el meu cas, pretensiosa que es parlàs avui aquí d’això. Crec
en qualsevol cas, però, que amb independència que s’hagués
convocat aquesta reunió, com s’ha dit i s’ha sabut, i pareix que
és cert, era important que avui aquí es parlàs d’aquesta qüestió
perquè crec que és important i notable veure com la institució
del Parlament s’acosta a les illes d’Eivissa i Formentera avui i de
Menorca en el futur, i amb això aproxima als ciutadans les seves
preocupacions. Per tant és lògic que un dia com avui es
discuteixin aquestes qüestions i no unes altres, veig això
plenament corrent i plenament justificat.

I acab com li deia, Sr. President, demanant que es faci un
breu recés, si és possible, per poder arribar a un acord respecte
a una transacció d’aquesta qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol.

(Aplaudiments i remor de veus)

Veig que els diputats estan molt animats a aixecar-se tot
d’una. La presidència no ha determinat encara si hi haurà recés
o no hi haurà recés.

(Rialles)

La presidència, a petició del grup proposant i en aplicació
de l’article 165.2 del Reglament, determina un recés de cinc
minuts, màxim, per intentar consensuar la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. 

Pareix que hi ha hagut acord. El secretari primer de la Mesa
procedirà a llegir l’acord a què s’ha arribat entre els grups
respecte a la Proposició no de llei relativa a la construcció d’un
hospital a Formentera.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
constitueixi i convoqui en el mínim temps possible la comissió
mixta Govern, Ajuntament, Ministeri i Consell Insular d’Eivissa
i Formentera perquè pugui disposar, el més aviat possible, d’un
hospital a l’illa de Formentera.

Així mateix insta el Govern central que accepti els estudis i
les recomanacions que faci la comissió mixta, i realitzi i pagui el
projecte que en surti en el més breu període de temps possible”.

EL SR. PRESIDENT:

S’entén aquesta proposta, aquesta proposició no de llei,
aprovada per unanimitat?

Idò queda aprovada per unanimitat.

(Aplaudiments)

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat amb sol Alicitud de
devolució al Govern, RGE núm. 223/00, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, al Projecte de llei RGE núm. 4521/99,
de modifi cació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears  en matèria d'habitatges turístics
de vacances.

Aquesta presidència, d’acord amb la Mesa i parlat amb la
Junta de Portaveus, es veu obligada a proposar la retirada d’un
punt  de l’ordre del dia que seria el punt següent, el debat de
l’esmena a la totalitat  amb solAlicitud de devolució al Govern,
del Projecte 4521, de modificació de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de les Illes Balears en matèria
d’habitatges turístics i de vacances.

Estan d’acord els senyors diputats i les senyores
diputades? Idò es retiraria aquest punt de l’ordre del dia, que
quedaria per a una propera sessió plenària.

V.- Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial  de la Proposició de llei RGE núm. 2856/99,
presentada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, relativa
a moratòria de construcció i ampliació de camps de golf a les
Illes Pitiüses.

I passaríem al punt següent, que és el debat del dictamen de
la Comissió d’Ordenació Territorial de la Proposició de llei
2856/99, presentada pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
relativa a moratòria de construcció i ampliació de camps de golf
a les Illes Pitiüses.

Al dictamen present es mantenen les esmenes 4819, 4821,
4822, 4823, 4824 i 4820, totes elles de l’any 99, totes de
supressió i mantingudes pel Grup Popular. Per tant, per
defensar aquestes esmenes té la paraula el Sr. Pere Palau en
nom del Grup Popular.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats, en primer lloc
voldria també unir-me a la felicitació als dos diputats, del meu
grup, per cert, que acaben de prendre possessió del seu càrrec,
i també felicitar-nos perquè s’hagi pogut celebrar aquest plenari
del Parlament de les Illes Balears a l’illa d’Eivissa; crec que és
una manera d’apropar més la institució als ciutadans, i esperam
que no sigui el darrer acte que es pugui fer en aquesta
legislatura.

Com s’ha dit alguna vegada, i en relació, precisament, a
aquest ple que celebrarem avui aquí, a l’illa d’Eivissa, que avui
seria un dia històric. Històric perquè se celebra aquest ple aquí,
però sobre el que jo tenc els meus dubtes és si farem història
precisament amb aquesta llei que debatrem i que, si no canvia
el sentit  del vot del grup del pacte, sembla ser que s’aprovarà,
llei que en el seu títol mateix ho diu: “Llei de moratòria de
construcció i ampliació de camps de golf a les Illes Pitiüses”, o
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sigui, només la prohibició de fer obres a Eivissa o a Formentera,
o de fer un nou camp de golf, només a les Pitiüses.

Sota el nostre punt de vista entenem que és una llei que
discrimina aquestes dues illes, que crea greuges comparatius
amb la resta de les illes de la nostra comunitat, i que, com he dit
abans, a partir d’avui no tan sols no es podrà iniciar ni fer cap
oferta complementària com a camp de golf a les nostres illes,
sinó que ni tan sols, ni tan sols es podran fer obres al camp de
golf que tenim a l’actualitat. Mallorca i Menorca sí; Eivissa i
Formentera no.

Creuen, senyores i senyors diputats, que això és just? Bé,
jo crec que no, i no ho crec tan sols jo, sinó que crec que ho
creu bona part  dels ciutadans de les nostres illes i també, com
no, ho creu el Grup Popular, que representa una quantitat molt
important dels diputats d’aquest parlament. El Grup Popular,
per intentar impedir -per dir-ho d’alguna manera- que aquesta
llei pugui ser una realitat i que es pugui dur endavant el dia
d’avui, vàrem presentar esmenes, o sis esmenes, millor dit, tan
al títol perquè no estam d’acord amb el títol, com he dit abans,
com a l’exposició de motius i a l’articulat 1, 2 i 3, així com a la
disposició final; no obstant això farem la defensa conjunta
perquè creim que totes van encaminades al mateix. A nosaltres
ens agradaria més que els proposants la retirassin; si no es
retira, com és natural, també ens agradaria que s’aprovassin
aquestes esmenes i almanco quedaria una llei buida de
contingut i no afectaria les nostres illes.

A Eivissa i Formentera, i crec que amb això no descobresc
res però jo crec que és bo recordar-ho, tenim una dependència
total del turisme, i per poder continuar mantenint aquest futur
econòmic i de prosperitat  que tenim, hem de superar, sota el
meu punt  de vista, dos reptes fonamentals: en primer lloc,
combatre l’estacionalitat o fer el que deim i que avui n’hem
parlat tant i en parlam cada, però a mi em fa la impressió que en
parlam molt i feim poc, la desestacionalització; i en segon lloc,
augmentar la qualitat mitja dels nostres visitants, per suposat
amb el respecte que pugui tenir tant el nostre entorn com el
medi natural.

L’illa de Mallorca, i vull dir de passada que és una cosa de
què ens alegram, que ningú no entengui d’aquest diputat que
estigui fent una crítica sinó tot el contrari, faig una comparació,
ha aconseguit, al llarg d’aquests darrers anys, reduir d’una
manera i d’una forma intensa la seva estacionalitat, amb un
augment substancial, fins i tot, de la capacitat de la despesa
turística dels seus visitants. Aquest canvi no s’ha dat gràcies
a Déu només, sinó que s’ha dat perquè s’han sabut aplicar una
sèrie de mesures, totes elles que també es podrien aplicar a l’illa
d’Eivissa, però que lamentablement amb aquesta llei que
aprovarem avui i amb altres mesures i prohibicions que s’estan
fent al llarg d’aquests mesos de govern del pacte, estam quasi
convençuts que nosaltres aquí no les podrem aplicar i,
conseqüentment, si no les aplicam, idò no podrem tenir aquesta
vertadera desestacionalització.

L’illa de Mallorca, segons les meves dades, entre els camps
de golf que té en funcionament i els camps de golf que vol
posar en marxa o que té almanco en tràmit, vénen a ser al

voltant de vint o potser algun més de vint, però bé, deixem-ho
en vint. Ho han entès bé, senyores i senyors diputats, vint
camps de golf a l’illa de Mallorca, per cert que la majoria d’ells
a un municipi que es diu Calvià. Saben on és Calvià? Vostès
coneixen la batlesa de Calvià? Jo la conec, vostès també, grup
o Partit Socialista.

Per altra banda hem de dir, i no m’estic inventant res perquè
són dades fins i tot  que dóna el propi govern, que sabem que
la despesa que té un visitant que practica el golf ve a ser al
voltant de 24.000 pessetes per dia. Jo crec que això està molt
clar i no importa fer moltes xifres, que les zones on existeix
aquesta oferta tenen excelAlents temporades turístiques, no tan
sols excelAlents temporades turístiques durant els mesos de
temporada alta, sinó que cada any la temporada s’allarga més
i provoca fins i tot  que la majoria de les persones que viatgen
a aquestes zones per practicar aquests esports solen viatjar
entre dues i quatre vegades a l’any, i com he dit abans viatgen
en primavera, tardor i hivern. Això, senyores i senyors diputats,
és el que provoca una vertadera desestacionalització moderada,
moderada vol dir que no té creixements espectaculars com els
mesos d’hivern i ocupacions, però una vertadera
desestacionalització moderada.

Aquesta oferta, i continuarem parlant i comparant la nostra
illa amb l’illa de Mallorca, aquesta oferta tan necessària que han
aconseguit a Mallorca s’ha sabut fer, crec jo, per sobre
d’ideologies i sense una politització radical com la que s’ha
produït  a Eivissa. Hem de reconèixer que a Eivissa aquest tema
s’ha polititzat i s’ha fet una politització radical.

Senyores i senyors diputats, la societat pitiüsa és una
societat treballadora, moderada i tolerant, que està compromesa
amb el futur econòmic de les nostres illes, però per descomptat
aquest que els parla té els seus dubtes sobre el fet que puguem
continuar mantenint aquest estatus amb les polítiques que es
vénen aplicant en l’actualitat des del Govern del pacte, i només
esmentaré dues o tres coses però que crec que són
significatives. 

Una de les coses que vull esmentar, i que per cert no fa molt
de temps supòs que els que varen assistir a l’ITB a Berlín no em
faran mentider, són a vegades les manifestacions públiques
irresponsables, diria jo, de membres del Govern, com en el que
va ser el cas del tema de l’aigua, les platges brutes, etc., etc. Jo
crec que aquestes manifestacions no varen contribuir a res, bé,
a res sí, varen contribuir al fet que per part dels diferents tour
operators idò aprofitassin aquests temes per fins i tot intentar
rebaixar preus en els contractes que ja tenien fets. 

No es milloren les infraestructures, Sr. Conseller de Turisme.
Jo no he vist encara cap pla d’embelliment turístic i aprofitaré
ara, fins i tot, per parlar-li un poquet del que ha contestat al meu
company  quan  l i  ha  f e t  una  p regun ta  sobre
desestacionalització. Vostè ha fet una llista aquí d’un parell de
camps de futbol, d’un parell de piscines, i jo ja li vaig dir una
vegada, em sembla que en una pregunta en el Parlament...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, guardi l’ordre.

EL SR. PALAU I TORRES:

Jo, si vostè vol parlar, supòs que el president del Parlament,
d’acord amb el Reglament, no tendrà inconvenient en cedir-li la
p araula, però jo només li vull dir el que ja li vull dir en una altra
ocasió, que no estam en contra que s’arreglin les instalAlacions
esportives que tenim a Eivissa, o a la ciutat d’Eivissa o pels
nostres ciutadans, el que no ens sembla tan correcte és que
s’estiguin utilitzant sous de la promoció per gastar en
instalAlacions esportives que no són més que compromisos del
pacte i que no tendran cap utilitat turística, i vostè ho sap...

(Aplaudiments a un sector de la sala)

...ni Can Cantó -potser vostè no sap on està situat-, ni Can
Misses, ni la piscina municipal no tendran cap utilitat turística
ni contribuiran absolutament a la desestacionalització d’Eivissa
i Formentera, i això, li ho mantenc.

Bé, altres temes que vostès han estat fent. Lleis de
suspensió i prohibició, aquesta és la política; amenaces en els
mitjans de comunicació amenaçant la gent d’Eivissa i de
Formentera i de Balears: “Alerta!, si feis això”, però com aquell
que diu amenaçant la gent fins i tot  quan hi ha lleis que els
emparen, que poden fer aquelles coses, els amenacen i diuen:
“Si ho feis, ja ho veureu, xocareu amb nosaltres o us ho
suspendrem”.

Bé, una altra perla que també han fet, que encara (...), idò la
creació..., no l’han creat, millor dit, han anunciat per activa i per
passiva la creació d’impostos, el nou impost turístic, l’ecotaxa.
Jo crec que sí que té alguna cosa a veure perquè jo crec que
estam parlant de turisme i crec que l’ecotaxa té alguna cosa a
veure amb el turisme. 

I per acabar, el que sí li vull dir és una altra cosa que em
sembla que no han sabut aprofitar i avui hem tengut de parlar-
ne aquí, també, és precisament la declaració d’Eivissa com a
patrimoni de la Humanitat que, per molt que diguin i per molt
que hagin reunit els tècnics, (...), de moment no han fet res, no
han fet res.

Mirin, senyores i senyors diputats, -veig que se m’encén el
llum, faré més via- reflexionin sobre el vot que avui daran a
aquesta llei d’aquí a uns minuts. No s’equivoquin, perquè
nosaltres, els que estam aquí, vostès o el nostre grup, ens
podem equivocar, però qui no s’equivoca normalment mai i té
sempre la raó són els ciutadans, els ciutadans solen passar
factura i, per cert, no fa molts de dies que n’han passat  i han
retirat la confiança a aquells que en un moment els l’havien dat.

Jo deman, senyores i senyors diputats, on és la coherència
d’alguns partits del pacte, especialment el PSOE, que en altres
zones turístiques on governen fan i defensen camps de golf? El
mateix conseller de Turisme, i supòs que..., no sé si em vol dir
que també dic mentides, acudeix a les fires turístiques

internacionals amb els mitjans de comunicació, defensant el
producte golf com a vertader motor de la desestacionalització.
On està la coherència, senyores i senyors diputats? Què li
passa, al PSOE d’Eivissa?, que és víctima del pacte. 

Mirin, senyors del pacte, retirin aquesta llei, perquè si avui
l’aproven el que passarà és molt dolent per a la nostra
comunitat. No parlin més de país balear, avui precisament el
Parlament de les Illes Balears aprovarà una llei que, com he dit
abans, discriminarà dues illes, no serem iguals que els altres,
dues illes que precisament quan es va fer la Llei de camps de
golf tots érem igual. Si creuen que hem de fer una moratòria de
camps de golf per a tot  Balears, que la facin, però no facin això
que estam a punt, quasi quasi, de fer.

Senyor..., bé, jo crec que potser hauré d’avançar..., supòs
que amb aquesta llei no deuen voler tampoc -i ja ho vaig dir a
la intervenció de la presa en consideració, ho vaig dir aquí en
el Consell- però no volem protegir, supòs, la norma que al seu
dia va dictar..., aquella ordre que va dictar la consellera de Medi
Ambient, que sota el nostre punt  de vista era de dubtosa
legalitat però que no hi entraré perquè els tribunals ja ho
defensaran allà on ho hagin de defensar.

Jo per acabar, perquè sinó supòs que el Sr. President em
cridarà l’atenció...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Palau, perquè ja du més d’un 10% del temps.

EL SR. PALAU I TORRES:

Només vull acabar dient: Senyors del pacte, amb la política
que apliquen no tendrem oferta de qualitat, i si no tenim oferta
de qualitat no tendrem turistes de qualitat. Si no tenim turistes
de qualitat, els nostres visitants no podran tenir un alt poder
adquisitiu, no tendrem desestacionalització perquè no tendrem
oferta alternativa; fins i tot, fins i tot, continuarem tots, potser,
fins i tot  membres del pacte, lamentant-nos de la casta de
turisme que ens visita, lamentant-nos de moltes coses que
sempre sabem fer en els mitjans de comunicació o en
aparicions, però per descomptat no feim res per arreglar-ho. 

Eivissa i Formentera avui viuen una situació insòlita. Ningú,
ningú del govern actual defensa una visió racional de les coses
tret d’algunes simplificacions i d’algunes excepcions. A les
nostres illes, aquí a les Pitiüses, aquells que en uns altres llocs
haurien estat considerats com a radicals, aquí ocupen llocs de
responsabilitat, i les persones de dins el Govern més sensibles
amb el futur, encara que tenguin responsabilitats, per raons
complexes i difícils d’entendre han abandonat la defensa dels
seus plantejaments per deixar als radicals la defensa i la posada
en marxa de postures insòlites com la que avui s’aprovarà.

Gràcies, Sr. President.
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(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Record als senyors diputats i diputades
que no estam en un míting, que estam en una sala de plenaris.

(Remor de veus)

Vull dir que el Reglament no preveu les expressions i vostès
ho saben. Per tant, intentem dur el plenari com el duim
habitualment.

Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades, en nom del Grup
Mixt té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
celebrar a Eivissa un debat com aquest, centrat en el dret de
comunitats petites com la nostra, com les Pitiüses, a poder triar
el seu futur territorial davant la pressió de la globalització
econòmica i tenint en compte la fragilitat ambiental, no té
precedents, i voldria aprofitar-lo per reflexionar sobre el grau de
democràcia realment existent a les Illes i sobre el marge de nova
llibertat civil i comunitària que necessitam.

L’arribada al Govern d’una nova majoria progressista a
Eivissa i Formentera després de 16 anys d’administracions
conservadores s’explica només per la consciència general dins
la ciutadania que estàvem traspassant  el límit de la tolerància
davant la destrucció d’allò que estimam com a un signe
d’identitat clau de les Pitiüses: el seu paisatge mediterrani. A
cap altre indret de les Balears és tan evident el caràcter
simplement especulatiu de l’actual model territorial i econòmic,
que ha sobreviscut al canvi de règim de fa 25 anys. Eivissa té
dins les Balears el rècord de construcció, de consum d’aigua,
d’electricitat, de places turístiques, d’habitatges residencials,
d’economia submergida. Malgrat això, segons els recents
informes de Càritas sobre pobresa i marginació social a les Illes,
Eivissa té també el dubtós honor de posseir el rècord
d’abandonament escolar, de precarietat laboral i salaris baixos,
de dèficit sanitari, de baix nivell d’equipament educatiu i d’alt
nivell de drogoaddicció, de manca d’habitatge social, de manca
d’habitatge colAlectiu, de destrucció paisatgística.

Eivissa és una mina de fer sous, però a la comunitat, a la
gent corrent, no els toca més que una minúscula part. Basta
veure quines dificultats tenen els nostres joves per trobar un
habitatge i a quin preu prohibitiu l’han de pagar mentre un pocs
rics hisendats d’aquí i de fora construeixen on i com volen, i
posen negocis de luxe de només una temporada, negocis on la
precarietat laboral i el nivell salarial són propis d’economies de
països del sud. 

A Eivissa, i ja no diguem a Formentera, l’estat del benestar
-parlam d’una sanitat, educació, assistència social, cultura,
centres juvenils dignes i per a tothom- és el gran absent, i
l’administració pública neta i democràtica, adreçada a servir
amb objectivitat els interessos generals i a actuar d’acord amb

els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació amb submissió plena a la Llei i al
Dret que proclama l’article 103 de la Constitució, no passa de
ser encara una utopia.

El gener de l’any passat, en una manifestació sense
precedents 11.000 persones convocades pel GOB d’Eivissa van
expressar el seu rebuig a la continuació de la cimentació
d’Eivissa i Formentera. “Prou destrucció” va ser la divisa que
va aplegar persones de tota classe i color. Podríem parlar amb
els grecs antics d’una Nemesi ciutadana, és a dir, que el 22 de
gener simbolitzava la consciència pública, el respecte pel bé
comú i la indignació de tot  un poble. Molt  especialment, la seva
atenció es va fixar en la preservació de Cala d’Hort, un indret
paisatgísticament incomparable, encara poc tocat pel ciment on,
des de fa 11 anys, hi ha en projecte el seu sacrifici, un més, al
déu dels diners fàcils i ràpids, de les fortunes que mai no
arriben a augmentar el benestar general i que deixen un rastre
de paratge malmès i despersonalitzat que fa que la ciutadania se
senti estrangera a la pròpia terra.

Ja no hi ha platges verges per urbanitzar, i la creixent
saturació turística i residencial en unes illes tan petites ha dut
a una fuita cap endavant, sense tenir en compte ni la seva
sostenibilitat ambiental ni el benefici social, de recerca de nous
productes turístics, per exemple els camps de golf, i les noves
estratègies de màrqueting com la famosa “desestacionalització”
o la conversió dels espais naturals encara existents en additius
revitalitzadors del creixement però amb una protecció ambiental
només virtual. 

L’origen és simple: Com podem posar a rendir al màxim
possible uns capitals gestionats a través de paradisos fiscals?
La resposta és múltiple: amb drogues, armes o tràfic de
persones, però també amb projectes immobiliaris. La
liberalització econòmica global ha dut que els paradisos fiscals
siguin el segment de major creixement del sistema financer
mundial. A través d’indrets com les Illes Verges britàniques,
eh?, Calas del Mediterraneo sap alguna cosa d’això, “ONG”
sense escrúpols com “Especuladors sense fronteres”
blanquegen diners o n’extreuen el màxim benefici arreplegant
bona part de nous productes financers, com ara el fons privats
de pensions. Aquests diners emergeixen al mercat legal a
través, en primeríssim lloc, d’inversions immobiliàries, un sector
de gran elasticitat valorativa, com bé saben els nostres
registradors de la propietat; tant fa el lloc: Eivissa, Formentera
o Kuwait, Madagascar o el Brasil, del que es tracta és d’injectar
molts diners durant el mínim de temps possible en projectes
d’alt valor afegit. A diferència de les activitats industrials
clàssiques, aquí no hi ha preocupació per la continuïtat
temporal del negoci, sinó pel benefici ràpid, és a dir, el que
menys importa és l’esport, el golf, i el que més (...) la
urbanització annexa.

A Eivissa en sabem molt, d’això, basta veure el cas del golf
de Roca Llisa. Tampoc no es mira prim amb l’ambient de la zona
elegida: deteriorarem irreversiblement un paisatge singular?
Tenim aigua suficient? Si no en tenim, ens sobra electricitat per
potabilitzar-ne? La petjada ecològica pitiüsa és la més
preocupant de les Balears, hi ha una enorme devastació
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paisatgística: basta dir que tenim més llits turístics que
habitants en unes illes més petites que Menorca, que la
normativa urbanística vigent permet multiplicar per quatre,
encara, la població total, i que mentre Vila és declarada
patrimoni de la Humanitat l’Eivissa antiga té milers d’habitatges
buits mentre tota la seva perifèria és plena de grues per
construir blocs de pisos, propis  d’un barri industrial dels anys
60.

A la devastació paisatgística cal afegir-hi dos factors
naturals limitadors de nous creixements: l’aigua i l’energia. La
manca de planificació hidrològica a les Pitiüses és colossal. El
consum supera d’un 20% la pluviometria anual, amb la qual
cosa la sobreexplotació i posterior salinització dels aqüífers ha
superat fa estona el llindar de sostenibilitat i amenaça de
deteriorar encara més la disponibilitat d’aigua bona i suficient
per a la població de tot l’any. Ja sabem que el consum d’aigua
equivalent d’un camp de golf, en un bioma pobre, predesèrtic,
com és el Mediterrani, correspon al d’una ciutat d’uns 10.000
habitants. És a dir, cada camp de golf es beu tanta aigua com la
vuitena part de la població resident d’Eivissa.

D’altra banda hi ha l’energia. Tampoc no tenim pla
energètic, i Gesa ha anunciat que aquest estiu estarem
novament al límit de capacitat de producció d’electricitat a
Eivissa i Formentera. Hi ha qui des de la ignorància ecològica
encara es pensa que la fabricació d’aigua dessalada surt gratis,
i que per tant, sent illes, no hi ha problema perquè de mar al
voltant sempre n’hi haurà. La veritat és tota una altra: dessalar
un metre cúbic d’aigua de mar consumeix aproximadament 5
quilovats d’electricitat que no tenim. Els camps de golf que
funcionen amb potabilitzadores, com el projectat a cala d’Hort,
són competidors energètics amb l’electricitat que necessita la
gent corrent, els hotels, les botigues, els serveis públics com
escoles o centres de salut. La dessaladora de Palma, ho saben,
és el tercer consumidor d’electricitat de les Illes. En no ser que
facem noves centrals tèrmiques aquí, i deteriorem més el clima,
o importem electricitat bruta de Mallorca o nuclear de la
península, per cable i amb esteses aèries. És aquest l’interès
general vertaderament, senyors del PP?

Com veuen, la proposició de moratòria de construcció i
ampliació de camps de golf a les illes Pitiüses en la seva
modèstia, en tenir una formulació temporal i cautelar, afecta el
cor del model territorial i de benestar, que deim tots, des del PP
fins als Verds, que pretenem per a les nostres illes. No ens
passam el dia, per exemple vostès, dient que volem un
desenvolupament “sostenible”? No vàrem aprovar per
unanimitat fa dos plens en aquesta cambra la declaració de
Biscaia sobre el dret a un ambient saludable com a nou dret
humà fonamental? L’aprovació també per unanimitat d’aquesta
proposició de llei del Consell d’Eivissa i Formentera, seria un
bon senyal d’un nou consens fonamental entre totes les forces
polítiques. Abans d’augmentar la pressió sobre recursos com
el paisatge, l’aigua o l’energia, cal que s’aprovi el Pla Territorial
de les Pitiüses, és a dir l’instrument de planificació territorial
integral, adreçat a garantir el benestar a la població de tot l’any
i el futur turístic pròsper, tot tenint cura d’un ambient molt fràgil
i deteriorat, un instrument fruit del consens més ample possible
amb tots els sectors socials, i amb vocació de durar almenys

mitja generació, perquè el desgavell territorial no s’arregla en
dos dies, senyors del PP.

Que la llei afecti només Eivissa i Formentera expressa una
discriminació positiva cap a les Pitiüses que capgira la situació
anterior. Abans, amb la reforma de la Llei d’espais naturals del
92, o la Llei del sòl rústic del 97, Eivissa i Formentera varen ser
castigades a tenir el grau més baix de protecció ambiental, i s’hi
va facilitar més que a Mallorca i Menorca la urbanització del sòl
rústic, quan eren precisament les illes més necessitades de
protecció. Amb la reforma de la LEN del 92, part de Cala d’Hort
i la Cova Santa varen ser exp ressament excloses de tota
protecció per permetre ubicar-hi camps de golf. En aquesta
perspectiva, defensam una llei de reequilibri i de guany de
temps per recuperar la capacitat, com a societats
democràtiques, de decidir ordenadament, i al marge de
pressions externes què volem fer i com volem viure en aquesta
terra que ens acull. Els Verds apostam per incrementar la
llibertat i l’autonomia de la societat civil davant els poderosos
lobbies que promouen projectes com el de Cala d’Hort i els que
puguin aparèixer els pròxims tres anys.

Que no ens parli ningú, doncs, per acabar, que aquí
lesionam un sacrosant dret de societats inversores, dirigides
des de paradisos fiscals a especular a la nostra terra, ni de
dubtoses indemnitzacions multimilionàries, perquè la llei no
anulAla cap dret, i les llicències concedides són encara als
jutjats. És millor reservar-se per participar en el disseny d’un pla
territorial que parli del que és una necessitat bàsica de molta
gent a Eivissa i Formentera. Què podem fer per facilitar
habitatge de primera mà, de lloguer o compra, a preus no
abusius a una població pitiüsa, que és la més jove d’Espanya,
i que no pot  accedir-hi per aquest caos territorial on uns pocs
fan el seu agost? Només amb una planificació democràtica del
t erritori, impulsada per una administració amb mans netes i
oberta a la concertació ciutadana, podran les Pitiüses superar
el seu retard provocat per aquests anys de política anterior que
dèiem, el seu retard en benestar social i qualitat de vida.
Aquesta és l’aposta dels Verds en defensar l’aprovació
d’aquesta moratòria de creació i d’ampliació de camps de golf,
guanyar temps per pensar el futur junts, prioritzar el benestar
social general, tenir cura de la natura, augmentar el marge de
democràcia real a les Pitiüses. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades, i els he de dir als diputats que han
aplaudit el mateix que els he dit als que han aplaudit abans, que
limitin les expressions, tal com determina el Reglament.

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Encara que els sembli mentida, jo
voldria començar fent un agraïment al Grup Parlamentari
Popular; i voldria començar fent un agraïment al Grup
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Parlamentari Popular perquè les seves tàctiques dilatòries,
retardadores dels projectes de llei que vénen des de la majoria,
ens ha permès en aquest cas que en el primer ple que celebra el
Parlament de les Illes Balears fora de Mallorca, el primer ple que
se celebra a l’illa d’Eivissa, tenguem l’oportunitat precisament
de tractar aquest projecte de llei de moratòria, que és una
iniciativa que ha sortit  d’aquesta casa que estam avui, que ha
sortit  de l’ús de la iniciativa legislativa per part  del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera.

El Grup Popular utilitza freqüentment les previsions del
Reglament del Parlament en els tràmits de presentació
d’esmenes per fer unes coses que el Reglament no era
exactament el que preveia. Així, en forma d’esmenes parcials
ens ha presentat  disfressada una esmena a la totalitat, ja que la
suma d’esmenes significa deixar sense cap tipus de contingut,
no hi hauria aquesta llei. D’aquesta manera han permès, i aquí
venia el meu agraïment, reproduir un sol debat general que
solen tenir totes les lleis, que sol ser el moment de l’admissió a
t ràmit. Avui aquí ens dóna l’oportunitat, ja dic, de repetir-ho,
quan això no és l’habitual. En tot cas, per si tenen la intenció
dir-ne alguna cosa, que respecten el Reglament, res més lluny
de la meva intenció de negar que efectivament utilitzen les
oportunitats que els dóna el Reglament, i que ningú no pretén
evitar que això sia així, volem tots mantenir tots els drets que
tenen el Grup Popular, però en tot  cas és bo que es conegui el
tipus d’oposició que solen fer, habitualment no és donar massa
alternatives, sinó en tot  cas mirar de posar entrebancs de
retardar l’acció legislativa de la majoria.

Bé, el Sr. Palau no es pot  dir que hagi anat precisament a
explicar el contingut de les esmenes, en qualsevol cas crec que
explicar això també és important, perquè precisament tots ens
repetim una mica, perquè, com deia abans, ja es va fer el debat
de totalitat  en el seu moment. En tot cas, per mostrar l’oposició
a aquestes esmenes, que ja he dit abans que no han estat
explicades ni defensades, basta fer una explicació del que és el
projecte de llei, els motius pels quals hi ha aquesta proposició,
i en tot  cas per evitar dramatismes, catastrofismes, hi ha una
cosa que convé deixar-la ben clara, que a pesar que s’ha dit
reiteradament a vegades no queda prou clar que no ens trobam
aquí davant una moratòria indefinida per a camps de golf, estam
davant una iniciativa temporal, modesta, perquè és una
moratòria que només pot tenir vigència fins que s’aprovi el Pla
Territorial Parcial de les Pitiüses, que segons les Directrius
d’Ordenació Territorial, que provenen de l’etapa del Partit
Popular, això pot  tenir només quatre anys a partir del mes
d’abril de l’any passat. O sia, en la pràctica és una moratòria
que té per davant aproximadament uns tres anys. Després
haurà de ser l’ordenació territorial la que defineixi quines són
les coses que es poden fer en el futur.

En tot  cas, aquesta també és una proposició de llei que
respon a un compromís programàtic, i jo aquí, ja que el Sr. Palau
ha parlat que els ciutadans han passat factura, jo voldria
aprofitar per felicitar el Partit Popular per la gran victòria que
tengueren en unes eleccions generals, però en tot cas ens
trobam en una altra institució, i la veritat jo crec que qui va
passar factura al Partit Popular fa uns mesos varen ser els
ciutadans que no estaven d’acord amb la política territorial que

feien en l’àmbit insular els membres del Partit Popular. Ja
veurem al final de la legislatura qui passa factura a qui. És
evident que ara l’electorat en unes generals ha passat factura
als partits d’esquerra, és evident que el Partit Popular va rebre
també una passada de factura dels ciutadans per la política
territorial que venien fent, i que ha fet que per primera vegada
no estiguin comandant en aquestes institucions.

Des de les files del Partit Popular es diu avui, es manté
habitualment que això és una discriminació per a les illes
Pitiüses. Bé, nosaltres volem repetir una vegada més que la
discriminació a les illes Pitiüses en matèria de protecció
territorial és la que hi ha hagut fins ara, precisament venint dels
membres del Partit  Popular, bàsicament els de les pròpies
Pitiüses, encara que alguna vegada amb l’ajuda inestimable
d’algun senyor de l’illa major. Aquesta situació de
discriminació ha fet que es modificàs una LEN, i que a les illes
d’Eivissa i Formentera el grau de protecció fos irrisori per a les
zones que se suposa que tenen aquesta màxima protecció per
a les ANEI. 

També es repeteix una vegada més per part del Partit
Popular que el golf és imprescindible per a aquesta cosa mala
de pronunciar, que li diuen la desestacionalització, i també que
és imprescindible per al famós turisme de qualitat. No sabem
massa bé en què consisteix aquest turisme de qualitat, i la
desestacionalització, sabem que se’n parla molt, que tampoc no
havien aconseguit resultats espectaculars en el passat
precisament; i que no està clar que tengui algun tipus de relació
amb la construcció de camps de golf. En tot cas, nosaltres, i en
concret el diputat  que els parla, no tenim cap tipus de
prevenció cap a la pràctica del golf, ho consideram un esport
saníssim, molt apte, això sí, per practicar-lo a altres indrets molt
més adaptats, a altres climatologies i a altres territoris, de difícil
implantació a un territori com les Pitiüses pels costos territorials
i ambientals que això té, però que en tot cas, com deim, ens
trobam davant una mesura cautelar amb un temps limitat,  i  que
el futur dirà si en la planificació territorial que volem entre tots
és possible o no és possible la construcció d’algun altre camp
de golf. Per cert, a vegades dóna la sensació que a Eivissa no
n’hi ha cap i sí, en tenim, de camps de golf. Altres illes que
t enen més territori en tenen més, però aquí també en tenim, de
camps de golf.

Com deia, en el futur el Pla Territorial haurà de decidir. En
tot  cas, nosaltres avançam el que creim que no ha de fer el Pla
Territorial, i és permetre que espais protegits a indrets que
tenen uns valors paisatgístics, que mereixen la protecció,
s’instalAlin camps de golf; que tampoc s’ha de permetre que
aquests camps de golf siguin una excusa per més oferta
complementària, per continuar augmentant el nombre de places.
En tot  cas, l’única lògica que podria tenir la implantació de
camps de golf, i això ho haurà de determinar el Pla Territorial en
el seu moment, seria precisament ell sí com a oferta
complementària de les zones turístiques ja consolidades, i que
avui en dia això els podria significar una millora d’aquestes
ofertes, tal vegada amb aigües depurades. Perquè la qüestió de
l’aigua, en tot  cas, és absolutament fonamental. Els camps de
golf, ja ho han dit altres portaveus, el consum d’aigua que fan
és absolutament inassumible per a un territori com el nostre. I
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no val dir que es regaran amb aigües depurades, perquè
normalment es volen instalAlar molt lluny d’allà on hi ha
depuradores; o que es farà amb aigües dessalades, com si
l’aigua dessalada no costàs absolutament res. Ja s’ha dit aquí
que la capacitat que té l’actual central elèctrica no dóna més de
si, l’enorme consum que té la dessalació d’aigua, l’oposició que
hi ha per part  de molta gent també a ampliacions de centrals
elèctriques, per les molèsties que causa, unions elèctriques amb
Mallorca i la península, i amb noves línies, que tot això seria
necessari per a l’aigua dessalada.

De totes maneres tenim una desconfiança -m’encenen el
llum vermell, per tant hauré d’anar acabant- tenim una
desconfiança, que la pràctica ens ha demostrat que és així,
sobre la possibilitat que els camps de golf funcionin només per
aquests dos sistemes, perquè el cert és que els projectes hídrics
no contemplen el suficient cabal per regar-los cap d’ells, i que
fins ara sabem que s’han estat utilitzant aigua de pous, que
normalment juntament amb qualsevol projecte de camps de
golf, hi ha també pous propietat  del qui els vol instal Alar, i al
final sempre s’acaba utilitzant aquesta aigua de pous. En tot
cas, dessaladores no són precisament gratuïtes, sinó tot el
contrari; aigua depurada pot  tenir uns usos molt millors que els
camps de golf.

Per acabar ja definitivament, dir que nosaltres celebrarem
que avui en aquest ple especial al Consell Insular d’Eivis s a  i
Formentera s’aprovi una llei de manera definitiva, que és una de
les poques mesures proteccionistes del territori que s’hauran
adoptat  fins ara en aquestes illes, que sempre hem patit el
màxim d’agressions i el mínim de protecció. Per això, com deia
Pere Palau, avui pot  ser un dia històric, jo diria que fins i tot,
com diu Joan Manuel Serrat, podria ser un gran dia. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Des del nostre grup del PSM-Entesa Nacionalista
anunciam un vot en contra de les esmenes del Grup Popular, i
la veritat és que haurem de repetir bastant els arguments de la
presa en consideració, perquè al cap i a la fi les esmenes del PP
no aporten res de nou. No hi ha cap millora, no hi ha cap matís,
senzillament hi ha una oposició frontal a una llei que es
reflecteix en sis esmenes, calcades una de l’altra, només canvia
el número, que són de supressió. Aquest cop no s’hi han
trencat el cap, senyors del PP, perquè una llei sense articles, Sr.
Palau, no millora, senzillament és una befa, és una befa al
Parlament, i evidentment no li podem aprovar, no ens ho
demani.

Els motius de suport  a la llei els resumiré breument: en
primer lloc perquè es tracta d’una llei de mesures cautelars. Pot
ser que sigui un gran dia, un dia històric, una catàstrofe, com

vostè apunta, però estam parlant de mesures cautelars, d’una
moratòria. Per tant, avui no prenem cap decisió de fons,
respecte dels camps de golf que s’hagin de fer a les Pitiüses,
sinó que habilitam amb una mesura de prudència que sigui el
Consell, que sigui el Govern, que sigui el redactor del Pla
Territorial Parcial, bàsicament el Consell d’Eivissa i Formentera,
el que a través d’aquest instrument que ha de dissenyar el futur
de les Pitiüses, futur d’ordenació territorial d’aquestes illes,
sigui el que ho pugui decidir sense estar condicionat per la
realitat, per obres i per drets consolidats. És el Pla Territorial
Parcial qui ha de dir sí o no s’han de fer camps de golf, a on, en
quines condicions, si hi ha d’haver oferta complementària o no,
de quina forma i manera. Hi haurà un debat públic, tothom hi
podrà participar, i els representants democràtics d’Eivissa i
Formentera prendran una decisió.

Sempre hem pensat i dit que és molt més intel Aligent
practicar l’urbanisme preventiu que no haver de practicar
l’urbanisme quirúrgic, quan les coses ja estan fetes, com estam
obligats a fer darrerament. És molt més complicat, i sobretot és
car. Per paga, sempre serà molt més fàcil construir a un lloc que
abans estava protegit, que no haver de protegir i esbucar allò
que ja està edificat. Per tant, no em faci catastrofisme, Sr. Palau,
perquè ens diu que no tornem a parlar de país balear si s’aprova
aquesta mesura. Ens diu que és una mesura insòlita, i ens ha fet
un sistema que bé, un poc més i desapareix el futur econòmic
per a les Pitiüses. No passi pena, les Pitiüses tenen recursos de
més, tenen gent preparada i capaç per treure aquest país
endavant sense el seu catastrofisme. Si això és la moderació
que vostè ens recomana, francament, nosaltres creim que
podem discutir amb molta més tranquilAlitat, des de la
discrepància política, però sense catastrofisme.

Respecte del fons, com dic, ho afrontarà el Pla Territorial
Parcial, per tant ja es discutirà. Però d’entrada jo també ja li vull
expressar les nostres reticències com presenta el PP el tema dels
camps de golf, com una panacea de la desestacionalització. Són
reticències que no van directament contra aquests
equipaments, des de posicionaments diguem-ne filosòfics i
reductistes, sinó per la situació real que avui tenen les Pitiüses.
Totes les noves construccions, tota l’oferta nova, s’afegeix a
l’existent, que ja és molt, i vostè ve aquí i ens diu “i no és de
qualitat”. 16 anys de PP, i no és de qualitat. No sé què ha fet,
no sé què ha fet amb el turisme cluber. Jo no sé què han fet,
però vostè ens diu que no és de qualitat. Bé qualque cosa per
ventura haurem de fer, però Eivissa avui creim que necessita
una discriminació positiva, com s’ha dit, i en qualsevol cas que
decideixi el seu futur amb una mesura cautelar que posi el téntol
necessari per pensar-hi.

Ara afortunadament jo crec que és cert que l’oferta és de
major qualitat. Però precisament per garantir aquesta major
qualitat els espais cobdiciats són els de major valor
mediambiental i paisatgístic, com no podia ser d’altra manera,
i aquests són els que volen els camps de golf, i aquests són els
que volen el turisme de qualitat. I ens plou damunt banyat.
Posem per exemple, i no en faré gaire esment, el tema de Cala
d’Hort. Efectivament aquest és un espai, propi d’un espai, Àrea
Natural d’Especial Interès, i només una majoria absoluta del
Partit Popular l’any 92 va poder rectificar una Llei d’espais



1028 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de març del 2000

 

naturals de l’any 91, que si era alguna cosa encara per ventura
era insuficient. Evidentment hem de posar a damunt la balança:
ens estimam més un espai natural, o com va dir el Sr. Marí
Calbet, dos forats més per al camp de golf? Jo crec que des de
la discrepància política, és lògic que cadascú ho posi a la
balança, opini i decideixi, i el que tengui majoria, donada per les
urnes, que prengui la decisió.

Amb el PP és que no arribam a saber mai quin nivell de
coincidència mantenim, perquè de vegades compartim, amb la
diagnosi, amb el model territorial, fins i tot en les declaracions
públiques. Però quan arriben les votacions, sempre s’està a
favor de majors desplegaments urbanístics. Precisament avui he
vist a la programació de televisió que reposen Annie Hall; jo
també crec que la programació de televisió, com l’ecotaxa, tot
ve a cuento, i per tant parlarem un poc de tot. Jo em permet
recomanar-los aquesta pelAlícula, i vostès veuran al principi que
hi ha un acudit de Woody Allen sobre la seva versió de la vida,
i ens ho conta amb dues ancianes que estan a una residència.
La primera li diu: “Aquí el menjar, és que és molt xerec, molt
xerec, no és menjador, no hi ha manera, a mi em fa fàstic”, i
l’altra li contesta: “és ben ver, i a més en donen massa poc”.
Aquest acudit a mi em recorda, és una bona metàfora del que és
la vida, però també l’actitud urbanística del PP. Ens diu que
tenim de tot  -de fet jo diria que massa de tot-, però per altra
banda també ens diu que no en tenim abastament, que no tenim
res, que si aturam les coses resulta que caurem dins un caos.
No, ni tant ni tan poc.

Per altra banda, un altre element que també hem de tenir
present són les nostres necessitats hidràuliques, perquè jo he
dit que plou damunt banyat, però el cert és que no plou ni
damunt eixut, i això ho hem de tenir molt present: la mancança
d’aigua és preocupant, i aquesta sequera pertinaç encara
l’agreuja. Per tant hem de ser prudents a l’hora de donar
concessions i a l’hora de donar prioritats als usos de l’aigua; i
també, com ja s’ha dit tenim present que la situació energètica
per crear aquesta aigua també és delicada. 

Avui jo voldria tornar a posar les coses en el seu punt, per
acabar: el que donam és a Eivissa i Formentera la capacitat per
decidir el seu futur, fer-ho a través dels seus representants
democràtics. I a més a més, ho vull destacar, ho feim acceptant
una iniciativa que ha partit  del màxim òrgan de representació
democràtica i política d’Eivissa i Formentera, que és el Consell,
un consell que reivindicam i potenciam. I això no ho
menystengui, Sr. Palau, no ho menystengui. Nosaltres no creim
que els representants del poble haguem d’estar pendents de
vostè, de si troba que uns són radicals i els altres són
assenyats. Per mi el radical és vostè, i li dic des de tot el
respecte i des de tota la moderació. jo crec que aquí el que feim
és els representants polítics, tots, mirar d’aconseguir
consensos o defensar les nostres idees com millor trobam;
però, per favor, no ens menystengui ningú. Creim que no és
adequat a una cambra democràtica.

Per cert, que els representant són els que són, i no els que
vostè voldria que fossin. Si el Sr. Aznar va tenir més vots que
el Sr. Matas o el Sr. M arí Calbet, per ventura vostè també
s’haurà de pensar per què, perquè cada elecció té uns

descodificadors, i avui per avui qui comanda, o qui té l’elecció
democràtica majoritària d’Eivissa i Formentera és qui és. Si es
pren aquesta mesura, es podrà tornar enrere a qualsevol
moment. Si s’edifica, serà molt difícil. Però avui qui té la
possibilitat de fer-ho, amb un gran debat públic, escoltant tots
els ciutadans, tota la iniciativa, els promotors, tothom que
vulgui dir una paraula ho haurà de fer en un període
d’informació pública, seran qui governa avui la institució
d’Eivissa i Formentera. Avui és així, l’any 2003 ja en tornarem
a parlar, i en haver acabat contarem. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Palau, vostè en la seva intervenció ha parlat de determinades
mesures que s’havien pres a Mallorca, i que havien produït  un
cert èxit, fins i tot  deia que reduint el nombre de visitants
havien aconseguit millorar els ingressos turístics. Però li he de
dir que les estadístiques el desmenteixen; els números diuen
una altra cosa: el creixement turístic a les Illes Balears el 99, diu
l’estadística que el creixement en temporada alta ha set de 7
punts, i en temporada baixa ha set de 3 punts. Per tant, ni es
redueixen els visitants, ni s’aconsegueix una política de
desestacionalització, perquè el que feim és abundar cada
vegada més en raó d’aquestes dades estadístiques en
incrementar l’estacionalitat en la temporada d’estiu a les
nostres illes. Per tant, els fets el desmenteixen.

Però en qualsevol cas li vull donar el benefici del dubte per
què no s’han fet a Eivissa aquestes mesures, i a Formentera, si
governaven vostès? És que no n’han sabut? Vostè diu que el
tema del golf s’ha polititzat; jo li diria: no és més cert que
vostès, que governaven en aquestes illes, han estat incapaços
de dotar les Pitiüses d’una ordenació territorial democràtica i
participativa, on s’incardinàs també l’activitat econòmica?, no
és més cert això que no que s’hagi polititzat el debat en torn a
la política de golf sí o golf no? Jo asseguraria que sí. Però és
que fins i tot, parlant de polititzat, jo li vull recordar que vostès,
a la campanya electoral de les eleccions darreres municipals i
autonòmiques varen dir que no es construiria el camp de golf
de Cala d’Hort, que el comprarien; què és, que fa uns mesos no
creien en la necessitat que a Eivissa hi hagués activitat de golf,
que hi hagués turisme de golf, o hi creien abans, hi varen deixar
de creure en una campanya electoral, i hi han tornat a creure
ara? Jo crec que això posa de manifest el que li deia abans, que
no és un problema de politització o no politització; és un
problema d’una voluntat política ferma de crear en aquestes
illes l’ordenació territorial i de l’activitat econòmica necessària
perquè aquestes activitats sien possibles sense agredir el
territori. 
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Parlava d’infraestructures i d’instalAlacions turístiques que
no estarien a disposició dels turistes. Però quines instalAlacions
turístiques han deixat vostès, en el temps que han governat?,
quines han deixat? Hi ha les que hi ha, i em pareix molt raonable
que l’actual govern, en coordinació amb els hotelers, amb els
tour operadors, amb l’Ajuntament d’Eivissa, la Conselleria amb
l’Ibatur, li record, la Conselleria del Govern, duguin una política
de millora d’infraestructures no només per als turistes, sinó
també per als ciutadans d’aquí, les que hi ha, perquè avui per
avui no n’hi ha d’altres, se n’hauran d’anar creant, hi estam
d’acord, però avui per avui no hi són.

També vostè parla molt, i sobretot quan parlam de golf, de
turisme de qualitat i de desestacionalització. Miri, jo crec que en
tots aquests anys que han governat vostès es posa de manifest
quin és el turisme que tenim a les nostres illes. Tenim, vull
creure que quan parla de turisme de qualitat, vostè que ha set
responsable de la Conselleria de Turisme en aquesta institució,
no es refereix al turisme que tenim a Sant Antoni, que fa molts
d’anys, per cert, que va empitjorant, o a la platja d’en Bossa. Jo
vull creure que vostè parla de la necessitat de fer una política
global, no parcial, per millorar la qualitat turística, però
seriosament, no només quan parlam de golf, o no només des de
les tribunes.

Jo vull breument insistir o argumentar en la necessitat de
mantenir aquesta proposta, i per tant de rebutjar les esmenes
que presenten vostès, amb uns pocs arguments: D’entrada vull
recordar -ja ho ha dit un portaveu que m’ha precedit en l’ús de
la paraula- que aquesta és una iniciativa legislativa del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, que fent ús de la facultat que li
dóna l’article 26.2 de l’Estatut d’Autonomia, com a institució de
l’organigrama institucional de la nostra comunitat autònoma, té
la capacitat d’iniciativa legislativa. I això posa de manifest que
aquesta institució, que el Consell Insular, té vocació de ser
protagonista en l’ordenació, en el debat i en l’ordenació del
territori a les nostres illes; i posa de manifest que la societat
d’Eivissa i Formentera tendrà la possibilitat de participar en
aquest debat que en el futur immediat ens ha de portar a una
adequada ordenació del territori a les illes d’Eivissa i
Formentera.

Però aquest procés és relativament llarg, ho hem de
reconèixer. Necessita aprovacions inicials, exposicions
públiques, algun debat social que s’ha de produir entre tots els
sectors, i és relativament llarg. Per tant això és el que justifica
d’entrada aquesta moratòria fins que s’hagi produït  aquest
debat i s’hagi aprovat el Pla territorial parcial, perquè pel que fa
al golf en concret, a l’activitat de golf, volem afirmar clarament
que el golf, com a una activitat complementària dins el sector
turístic, entenem que no ha de ser dolenta per ella mateixa,
evidentment que no; ara bé, això no vol dir que ja puguem
començar a construir camps de golf a qualsevol lloc i de
qualsevol manera per diverses raons: En primer lloc, perquè si
atenem al nostre model turístic, un model molt saturat, molt
estacionalitzat, vull recordar que a Eivissa i Formentera superam
totes les ratios de places per habitant de dret i, per tant, és un
sector de temporada d’estiu molt saturat i que, a més, crea una
gran punta en els mesos d’agost i juliol, en els mesos d’estiu.
Per tant, aquest tema ha d’estar present a l’hora de planificar el

que es vulgui fer en el futur en el nostre territori i amb l’activitat
de golf i, per tant, no pot  comportar de cap manera el golf
augments de places turístiques o de l’oferta turística.

En segon lloc, per una qüestió de seguretat jurídica
l’activitat del golf no es pot continuar plantejant com s’ha fet
fins ara per la via de declaracions d’interès general, per
seguretat jurídica, per tranquilAlitat de tots els ciutadans
l’activitat del golf que en el futur es vulgui fer, es cregui que és
bona fer-la, ha d’estar incardinada dins l’ordenació territorial,
dins el corresponent debat social on s’avaluïn els
inconvenients i els avantatges que tengui aquesta activitat.

En tercer lloc, si vinculam l’activitat del golf a l’activitat
turística amb la intenció, com molt bé s’ha dit per part de
diversos portaveus, d’allargar la temporada, d’aconseguir
desestacionalitzar el nostre sector turístic, hem d’atendre molts
altres aspectes, altres aspectes que a més avui per avui no
estan avaluats, no estan analitzats i que és necessari, abans de
prendre la decisió que no es pot prendre alegrement de golf sí
o golf no, s’han d’atendre aspectes comercials, s’han d’atendre
qüestions de mercat, s’han d’atendre aspectes que comporta
l’oferta i la demanda i, per suposat, ha d’estar incardinada dins
la política de transports. 

Per tant entenem nosaltres que, insistint en l’afirmació que
feia abans que el golf com a activitat complementària no és
dolent en ell mateix, però no es pot plantejar de cap manera al
marge d’aquest debat, d’aquesta necessària ordenació del
territori; per tant, dins una política global, amb l’objectiu que
perseguim tots de desestacionalització del nostre sector
turístic, dins l’ordenació del territori, dins aquest debat, fins
que estigui aprovat el Pla territorial d’Eivissa i Formentera, es
justifica de sobres que es faci aquesta pausa, que es creï una
suspensió cautelar, una moratòria cautelar fins que s’hagi
produït  el debat, s’hagin analitzat tots aquests aspectes que
són necessaris i imprescindibles d’analitzar i que s’hagi aprovat
el Pla territorial.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicenç Tur en nom del Grup Socialista. En torn
de rèplica, Sr. Palau, en nom del Grup Popular té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, he sentit  tantes coses que en cinc
minuts serà molt difícil contestar, tal vegada, un per un a tots,
però vull dir que molts, la majoria, més o menys tenen un
denominador comú, o sigui, aquí està clar que el que no és vol
és que a Eivissa no es puguin construir camps de golf.

I començaré pel final, pel que ha dit el Sr. Tur. Vostè em vol
dur al camp de golf de Cala d’Hort i em diu que a la campanya
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electoral dèiem... Sí, a la campanya electoral vàrem dir que no
volíem que es fes aquell camp de golf, figura escrit, i dèiem que
p erquè no es fes es comprarien fins i tot  els terrenys i es
dedicarien a un espai públic, però això no vol dir que el Partit
Popular no continuï defensant que a l’illa d’Eivissa, sigui al lloc
que sigui, es puguin construir camps de golf. No tergiversem
les coses perquè com solen dir vostè em vol dur al huerto i, al
huerto, jo no hi vendré, eh?

(Rialles)

Bé, altres portaveus m’han parlat que jo he fet
catastrofisme. Home!, senyores i senyors diputats, vostès han
escoltat els portaveus que han parlat després de mi tot allò que
han llegit si era catastrofisme o no? A Eivissa resulta que som
una colla de mafiosos, traficants d’armes, no sé què de
drogues, paradisos fiscals, duen sous... Sí, sí, se’ns ha dit això,
se’ns ha dit això, i constarà en el Diari de Sessions.

(Veus de fons)

Jo, jo... Això és fer catastrofisme.

Bé, també se m’ha dit... També s’ha dit que avui marcarem
diferències, també ha estat una frase d’un ilAlustre diputat.
Efectivament, lamentablement marcam diferències, precisament
marcam la diferència que a Eivissa i a Formentera se’ns fa una
llei per castigar-nos, a les altres dues illes no; aquesta és la
diferència que avui marcam, senyores i senyors diputats. I jo em
pregunt: el que és tan dolent per a Eivissa, no és dolent per a
les altres illes? O sigui, resulta que tot  això és molt dolent per a
Eivissa; jo dec ser una persona que tenc un odi especial a
Eivissa perquè estic defensant això, però per què no defensen
el mateix per a les altres illes?, per què no fan vostès una
transacció i diuen que afecti totes les Illes Balears? És
democràtica, una mesura cautelar, és democràtica com la d’aquí;
efectivament que és democràtica, però jo crec que també és
democràtic que totes les illes tenguin un mateix tractament. 

I no oblidem, no oblidem que d’aquí a pocs anys..., no he
criticat el producte que tenim ni he dit que fos tan dolent com
s’ha volgut insinuar aquí, el que he dit és que d’aquí a pocs
anys, i si no ho he dit us ho repetiré perquè vull que consti en
el Diari de Sessions, que d’aquí a pocs anys ens podrem trobar
a les nostres illes amb una diferència molt gran quant a l’oferta
del producte turístic que tendrem en relació, fins i tot, a les
mateixes Balears, a l’illa de Mallorca, que no hem d’oblidar que
també és un competidor principal per a nosaltres. I no parlem
d’altres zones del Mediterrani o dels països del nord d’Àfrica.
Això és el que he dit.

I com que no tenc molt de temps vull acabar dient només
una cosa: Jo crec que per enèsima vegada, per enèsima vegada,
cada vegada que parlam d’alguna cosa, Sr. Buades, que ens
treu un discurs molt ben estructurat, que ens el fa cada vegada
i que més o menys té el mateix contingut però, si vol que li digui
la veritat, jo encara no l’he arribat a entendre, però per enèsima
vegada vostè ens recorda la manifestació que hi va haver
d’11.000 persones; ara són 11, abans eren 12, no sé si eren 10
o eren 15, és igual, no m’importa, no m’importa, era una

manifestació democràtica, una manifestació que es va fer de
tots els eivissencs i nosaltres l’acceptam tal com va ser, fins i
tot  una manifestació que li vull dir, i crec que ho vàrem dir en el
seu moment i ho podem dir, que en aquell moment, que el PP
governava tan al Govern balear com aquí, al Consell Insular,
vàrem dir que en prendríem nota i en vàrem prendre nota fins al
punt  que es varen aprovar moltes mesures perquè enteníem que
la societat pitiüsa ho demanava, com podrien ser les Directrius
d’Ordenació Territorial, la Llei general de turisme... Per cert, el
Consell Insular tenia en marxa unes normes subsidiàries de
protecció dels cimerols de les muntanyes que vàrem deixar... No
ho sé, no sé què han fet vostès en aquests nou mesos, no n’he
sentit parlar més, no sé si són tan protectors. Però d’acord.

En el que no estam d’acord, Sr. Buades, és que vostè es
vulgui cada vegada atribuir com un haver polític que vostè
tenia 11.000 persones a una manifestació (...) Miri, ja he dit que
eren 11.000 ciutadans, o 12, o 15 o el que sigui, i cadascú té el
que té i cadascú té el seu crèdit polític, i el crèdit polític, Sr.
Buades, ens el donen els ciutadans quan anam a les urnes, i
vostè l’altra vegada va anar dins una llista d’un pacte i potser
no va poder passar per la bàscula, que diem nosaltres, però ara
últimament sí que hem passat per la bàscula: Els Verds
d’Eivissa tragueren 990 vots; amb aquests vots vostè ni tan
sols seria diputat; el que era diputat de Els Verds era el Sr.
Balanzat, que ell sí que va anar tot sol i va treure els vots que
es mereixia.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Alguna intervenció en torn de contrarèplica? Sr. Buades, en
nom del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

El Sr. Pere Palau, més pareix un torero en una plaça de toros
que un parlamentari...

(Remor de veus)

Sí, jo crec que a un parlament es ve a parlamentar. Sembla
que també té problemes d’audició perquè diu que no entén el
que li diu la gent. Té problemes de comunicació en general. Jo
li desig una cura de repòs, com ha dit algun orador anterior.
L’any 2003 veurem el balanç autonòmic i local de cada un i
llavors podrem parlar. 

El seu insularisme ens surt molt car, ho he dit abans, en
benestar social, i en deteriorament ecològic caríssim. Nosaltres
també som insularistes, defensam Eivissa i Formentera però per
coses bones, Sr. Palau, i a la vista està. Vostè és el pitjor
ministre de turisme que han tengut Eivissa i Formentera en
temps democràtic, perquè tenim, com vostè mateix ha reconegut
implícitament, el pitjor turisme de les Balears. Alguna cosa té a
veure una amb l’altra, és vostè que té problemes, no nosaltres.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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I per últim jo li diria que a vegades els pactes compleixen
programes electorals, i només el pacte electoral pitiús prometia
que aquests quatre anys no es farien camps de golf i que,
abans de ficar la pota, pensaríem amb seny en el paisatge, en
l’aigua i l’energia. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista...

(Rialles)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, gràcies, s’agraeix la claca.

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo crec que tornaria a dir el que s’ha decidit avui. Aquí
el que es vol és que Eivissa i Formentera decideixi el seu futur,
Sr. Palau, que Eivissa i Formentera decideixi el seu futur i faci el
que trobi. Miri si trobam que són una colla de mafiosos, els
eivissencs, que consideram que els eivissencs i els
formenterers han de decidir el seu futur. El que avui es decideix
és que decideixi el Consell. Vostè trob que hi té una manca de
confiança absoluta i que frega l’insult, quan no l’ultrapassa,
respecte dels representants elegits en aquestes illes i,
indirectament, als que els han elegit, al poble, perquè allò que
estam decidint és fer una moratòria perquè els eivissencs, els
formenterers, a través dels seus representants polítics i dins un
debat públic on tothom pugui participar decideixin allò que
s’hagi de fer. 

Això és el que avui decidim, Sr. Palau, i vostè ens diu que
això no ho hauríem de fer per uniformisme. Nosaltres creim que
hi ha diferències, que no tot  ha de ser igual, creim en
l’autonomia i l’autonomia significa a vegades fer normes
diferents quan hi ha problemàtiques diferents, i creim en
l’insularisme, i creim que Eivissa i Formentera han de poder
decidir el seu futur, i tenim confiança en aquest país i tenim
confiança en la seva gent i, per tant, li atorgam una cosa que
vostès no feren i li atorgam la possibilitat de regular-ho.

Vostè ens ha arribat a dir que varen prendre moltes notes i
que les mesures..., havien de prendre mesures i que no sap què
se n’han fet. Per ventura no sap què se n’han fet perquè han
quedat dins calaixos si és que s’han perdut dins qualque
banda. Jo crec que el que s’ha demostrat amb la gestió del Partit
Popular a les Illes Balears i a Eivissa i Formentera en aquest cas,
és la seva sensibilitat mediambiental, territorial i urbanística,
que sabem perfectament quina és. Que té un gran suport
popular, també, el té, però per descomptat que qui ha tengut en
aquests moments un mandat, i jo diria imperatiu, per part de la
població d’Eivissa i Formentera, és per redreçar el model que
vostès havien mantingut tots aquests anys i, en qualsevol cas,

si no no s’explicaria, la diferència de vot que hi ha hagut, per
exemple, entre les generals i les autonòmiques i insulars.

En qualsevol cas, com ja li hem dit, nosaltres ens devem al
poble, procurarem que hi hagi aquest debat públic, que Eivissa
i Formentera decideixin el seu futur i ho faran amb seny i ho
faran amb responsabilitat. Les pròximes generacions de
demòcrates continuaran prenent decisions democràticament i
comptaran amb tot  el nostre suport, estiguem en el govern o
estiguem a l’oposició.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. 

Una vegada esgotat aquest debat, procedirem a la votació
conjunta de les esmenes 4819, 4821, 4822, 4823, 4824 i 4820.
Senyores i senyors diputats, variarem un poc el sistema: per
comoditat avui serà a mà alçada, no importa que es posin drets.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes, aixequin la mà, per favor.
Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, aixequin
la mà, per favor. Moltes gràcies.

Vot s a favor, 28; vots en contra, 30. En conseqüència
queden rebutjades aquestes esmenes.

A continuació passarem a la votació conjunta del títol de la
Proposició de llei, dels articles 1, 2 i 3, de la disposició final i de
l’exposició de motius del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, aixequin la
mà, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Gràcies.

Vots a favor, 30; vots en contra, 28. 

Una vegada acabat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de moratòria de
construcció i d’ampliació de camps de golf a les Illes Pitiüses.

(Aplaudiments)

Es facultaran els serveis de la Cambra perquè facin les
correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que el Projecte de llei en qüestió tengui redacció coherent.

Els distints grups polítics han passat una declaració
institucional del Parlament que el secretari primer de la Cambra
procedirà a llegir.

EL SR. SECRETARI PRIMER:
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“El Parlament de les Illes Balears vol palesar el seu condol
per la desaparició en un tràgic naufragi del Sr. Miquel Àngel
Ruzafa, pescador de Sant Antoni de Portmany, i traslladar
aquest sentiment a la seva família i a les seves amistats, així com
a totes les persones que han patit en aquesta ocasió.

Igualment vol fer arribar la seva gratitud i solidaritat als
professionals de la mar i a totes les persones i institucions que
han colAlaborat en les tasques de salvament i en la localització
del Sr. Ruzafa”.

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova per assentiment? Així és.

(Aplaudiments)

Molt  bé, idò moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
S’aixeca la sessió.
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