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EL SR. PRESIDENT:

Rep renem la sessió, senyores i senyors diputats, amb el
debat número 13, debat de globalitat, resta d’esmenes del debat
12 i Secció 36, serveis comuns, despeses de personal. Defensa
conjunta de totes les esmenes pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Margalida Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Gràcies
per la vostra assistència i bé, esperar que els diputats absents
puguin llegir el Diari de Sessions i també prendre bona nota. En
el programa de formació del personal de l’administració
proposam un increment de la partida de 6.000 euros. La
formació del personal o de les administracions ha de ser una
formació continua amb l’objectiu de millorar sempre el servei i
l’atenció als ciutadans. Vostès han reduït la partida destinada
a l’IBAP i vostès, per tant, no creuen gaire en la millora de
l’administració. S’ha de facilitar la promoció, i això ho hem
comentat en el debat anterior, totalment cert, però no basten
intencions; d’aquí aquestes esmenes que nosaltres presentam
quant a la formació d’aquests professionals de l’administració
i per tant implicam, i fer cursos de formació, de motivació dels
professionals de les diferents administracions.

També presentam una esmena a incrementar l’acció social
de cara al funcionariat. Una esmena que demanam l’increment
de la dotació per fer una oferta d’ocupació, ja que, com vostès
coneixen, la quantitat pressupostada és insuficient, com es va
posar de manifest a la passada convocatòria.

A l’esmena 4578 li demanam una partida de més de 240.000
euros per transferir als ajuntaments i als consells insulars la
redacció dels plans d’emergència i de protecció civil. És
important valorar la tasca d’aquest voluntariat i promoure la
seva formació i facilitar la seva organització; no basta, com ens
ha plantejat el conseller d’Interior, una xarxa de ràdio. És
evident que s’ha d’anar molt més enllà i ha de menester tota
una sèrie d’eines al seu abast per poder desenvolupar la seva
tasca. Per tant, la Conselleria d’Interior té el deure d’aportar
aquestes ajudes per a la redacció d’aquests plans i planificar les
actuacions, d’acord amb les seves necessitats, per estimular
aquest voluntariat. És evident que el voluntariat de protecció
civil s’ha anat incrementant, però creim que és una voluntat de
tots que es vagi fent feina en aquesta tasca de voluntariat per
poder tenir a tots els municipis una bona xarxa de protecció
civil.

També proposam a una esmena una línia d’ajudes
d’inversió al parc mòbil dels ajuntaments. Aquesta partida
suposa una despesa important als municipis petits, per tant, de
vegades la renovació del parc mòbil és dificultada a causa dels
pressuposts als quals es veuen sotmesos. D’aquí demanam que
la Conselleria d’Interior posi aquestes ajudes al seu abast.

Gràcies, Sr. President, no hi ha més esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó, per la seva intervenció. Torn de
fixació de posicions? Sra. Hernanz, pel Grup Socialista, té la
paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Respecto a la enmienda 4574, en la
que se propone incrementar la partida de formación del
personal de la comunidad autónoma, creemos que esta partida
está suficientemente dotada, como lo demuestran las diversas
actuaciones en materia de formación que se están llevando y
que permite, pues, el objetivo que manifestaba la Sra. Capó. Al
fin y al cabo creemos que se consigue el objetivo de formar a
los empleados de las administraciones públicas y facilitar su
administración. Además, también, se realiza la firma de
convenios con otras administraciones y por lo tanto creemos
que se está facilitando una formación suficiente y una
formación adecuada a los funcionarios públicos.

Respecto a la enmienda 4576, en la que se propone
incrementar la partida de dotación para realizar una oferta
pública de ocupación, pues creemos, y así también ya lo hemos
argumentado, que es suficiente, y también esto viene
demostrado por el hecho de la oferta pública que se sacó
adelante el año pasado y el compromiso que se tiene este año
de sacar el resto de plazas, y por lo tanto finalizar el proceso.

Y respecto a las enmiendas 4578, 4577, referidas al aumento
de parque móvil para los ayuntamientos y de transferir a los
ayuntamientos y a los consells la redacción de planes
municipales insulares de emergencias y de protección civil,
creemos que en estos días además la conselleria está cerrando
con diversos ayuntamientos dotarlos de diversas
infraestructuras, lo cual demuestra que esa partida está
cumpliendo su objetivo. Y respecto a los ayuntamientos,
transferir a los ayuntamientos y a los consells insulares la
redacción de planes municipales insulares, pues nos consta
que ya existen diversos acuerdos para la firma, que ya se han
firmado acuerdos con los consells insulares para la redacción
de estos planes, y creo que antes el conseller ha explicado
también el aumento de agrupaciones de voluntarios en materia
de protección civil, lo cual demuestra pues que también se está
cumpliendo este objetivo.

Y también, simplemente fijar la posición en contra de las dos
últimas enmiendas referentes a la Sección 36, donde lo que se
solicita es no sólo el aumento de la acción social de los
funcionarios, sino también disminuir los altos cargos que,
recordamos, es una potestad del gobierno.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista.
Doncs, substanciat el debat respecte d’aquesta globalitat,
passam al debat número 14, de totalitat, Secció 17, Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, ens de dret públic
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86, Institut Balear d’Habitatge, ens de dret públic 87, Serveis
Ferroviaris de Mallorca; i societat pública 05, Servei
d’Informació Territorial Illes Balears, SA. Per defensar les
esmenes que té el Grup Popular, conjuntament, té la paraula el
Sr. Antoni Llamas, durant 10 minuts.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, nos
encontramos aquí para debatir las enmiendas a la totalidad de
la Conselleria de Obras Públicas. Dos años y medio de
legislatura y nos encontramos con dos medidas legislativas,
bueno, diría una sola medida legislativa que hace referencia a
lo que respecta a la Dirección General de Ordenación del
Territorio, a la modificación de las Directrices de Ordenación del
Territorio y una moratoria urbanística que invade competencias
claramente de los consells insulares. En materia de ordenación
del territorio, esta dirección general ha potenciado la
inseguridad jurídica llegando a límites extremos, y día a día
podemos comprobar en los medios de comunicación el efecto
de estas medidas: mayor ansiedad en el mercado inmobiliario y
poca fiabilidad de un gobierno sin modelo territorial, en
constante competencia con el Consell Insular de Mallorca para
aparecer a los ojos de la opinión pública como el más
proteccionista de los dos; aunque en realidad está apareciendo
como un gobierno errático y despistado en lo que respecta a
materia de ordenación del territorio.

La otra gran iniciativa, por llamarla de alguna manera, es la
ley del suelo, ¿en qué ha quedado la ley del suelo de este
govern? La única iniciativa que hay hasta este momento ha
sido una iniciativa del Partido Popular para conocer en qué
trabajos, cómo se iba a desarrollar esta ley y esta iniciativa es
del Partido Popular en una comisión parlamentaria, para
expresar cuál era la propuesta, para expresar cuáles eran las
intenciones de esta ley del suelo y cuál era nuestra opinión, sin
embargo esta ley del suelo vuele otra vez a dormir en el más
profundo de los sueños, no hemos vuelto a saber nada de estas
dos iniciativas de la Conselleria de Ordenación del Territorio.

Si hablamos de obras públicas y hablábamos anteriormente
de falta de seguridad jurídica en el caso de ordenación del
territorio, también aquí, en el caso de la Dirección General de
Obras Públicas, la absoluta falta de seguridad, en este caso la
seguridad de las personas en materia de carreteras, ni
mantenimiento, ni nuevas carreteras, nada de nada, excepto
estudios y más estudios, Sr. Conseller, para determinar si su
política de carreteras al final será trazar carreteras rectas o
carreteras circulares a base de rotondas, despreciando además
los recursos del Gobierno central, mediante una actitud
victimista que no tiene otra finalidad que no sea otra finalidad
que no sea la puramente electoral. ¿Qué ha sido del tráfico
calmado del anterior conseller del mismo gobierno, qué ha sido
de ese tráfico calmado como propuesta innovadora de su
conselleria? Demasiado calmado lo vemos, porque no hay ni
una sola iniciativa en materia de carreteras; eso sí, tráfico
calmado en toda la comunidad autónoma excepto en el Paseo
Marítimo de Palma, donde a decir del director de la Autoridad
Portuaria aquí el tráfico sí que tiene que ser rápido y seguro, el
tráfico de mercancías, sobre todo cuando se trata de un

municipio como Palma y sobre todo cuando se trata de estar en
contra de la fachada marítima, de una iniciativa del
Ayuntamiento de Palma. Nuestras propuestas, como se
especifica en las enmiendas parciales, son las prolongaciones
de las actuales autopistas, Llucmajor, Alcúdia, Andratx,
variantes de Inca, Llucmajor, Ferreries, tanto tiempo prometidas
y sin embargo tanto tiempo incumplidas, siempre incumplidas.

En cuanto a la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, el problema más importante, como han demostrado
las estadísticas, en nuestra comunidad autónoma, provocado
por el desmesurado aumento del precio del suelo en los últimos
años, debido, sin ninguna clase de dudas, a la inestable política
de suelo llevada a cabo por el pacto de izquierdas, y a la falta
de seguridad jurídica en esta materia. Como contramedida, han
abandonado las viviendas de régimen general, dejando a las
capas sociales más desfavorecidas económicamente sin la
posibilidad de acceder a una vivienda. Usted lo sabe
perfectamente, la demanda de este tipo de viviendas y la oferta
que ustedes ofrecen, oferta que además proviene de toda la
gestión de suelo y todas las promociones iniciadas por el
Partido Popular en su día. Hay que denunciar el desvío de
estos fondos a vivienda protegida, de vivienda protegida de
régimen especial para un tipo de vivienda de rehabilitación, con
la única intención de modificar las cifras, de manejar las cifras
y venderlas a la opinión pública como si se hubiera cumplido
el Plan estatal de vivienda en un cien por cien; cuando, en
realidad, lo que se han potenciado son pequeñas
rehabilitaciones, montones de pequeñas rehabilitaciones, unas
3.000 si mal no recuerdo, de pequeños elementos de viviendas,
con tal de que los números acaben cuadrando; modificaciones,
rehabilitaciones de trozos de fachada, rehabilitaciones de
carpinterías, iniciativas de muy pequeña consistencia, con el
fin, efectivamente, de conseguir que los números le cuadren, Sr.
Conseller, despreciando, como ya hemos dicho, la vivienda
protegida en régimen especial. Y sobre todo, algo que también
nos interesa bastante, las grandes promociones en materia de
rehabilitación ofreciendo ventajas al comprador de vivienda
rehabilitada.

Si seguimos con el tema de suelo y vivienda, entramos en
el Institut Balear de l’Habitatge, del IBAVI. El gran fracaso en
política de vivienda protegida, como colofón al gran fracaso en
política de suelo, por llamarle algo, porque no existe política de
suelo, no saben qué es lo que quieren hacer todavía, ya que no
hay ninguna acción decidida en este sentido. Le voy a decir
porqué y se lo voy a decir con datos, debidos a la cuenta de
resultados de su ejercicio, de la publicación de su conselleria
para que no tenga las más mínimas dudas: hemos denunciado
continuamente la paralización a la que se ha visto sometida esta
conselleria en materia de vivienda protegida, siendo contestada
esta afirmación a base de datos falsos en las innumerables
ruedas de prensa y comentarios a los que el conseller
comunicador nos tiene acostumbrados. El año pasado en esta
misma cámara, dudábamos de la capacidad del IBAVI para
gestionar la inversión propuesta, este año esa duda se ha
resuelto y así nos encontramos con que la partida
correspondiente a inversiones del año 2001, una partida de
unos 6.298 millones de pesetas, lo que supone, sobre los 8.243
del presupuesto del IBAVI, un 76% aproximadamente, un 76,41,
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que solamente se han ejecutado 445 millones de pesetas, de los
6.298 millones de pesetas sólo se ejecutan 445 millones de
pesetas, es decir, un grado de ejecución de un 7%. Lo tiene
usted en su cuenta de resultados, los datos salen de la
documentación de los presupuestos que nosotros tenemos.

Aún así, ustedes todavía lo detectan en la memoria, en su
capítulo 6, lo puede usted leer, Sr. Conseller: inversiones reales,
la ejecución de este capítulo presupuestario es baja, situándose
en un 37% -le sobre el 7, pero el de delante, estamos hablando
de un 7%-, o casi nada por la baja ejecución del gasto de las
obras en curso con respecto al gasto previsto. Lo dicen
ustedes, Sr. Conseller. A esto le llama usted un ambicioso plan,
yo le llamaría una incapacidad de gestión, mucho ruido, mucha
publicidad, muchas ruedas de prensa y muchos datos y pocas
nueves, Sr. Conseller.

(Rialles)

No obstante, los desastrosos resultados que para nada
coinciden con sus manifestaciones públicas, este año que
viene el capítulo de inversión crece, sigue creciendo el capítulo
de inversión respecto al presupuesto total del IBAVI, se sitúa
este año en un 82,21; si el año pasado estábamos hablando de
un 76 y pico, 76,41, este año es un 82,21% respecto al año
anterior, es decir, casi 6 puntos más, unos 7.753 millones de
pesetas. Imagino que este es el premio a la incompetencia, no
es de extrañar que por lo tanto los gastos financieros hayan
subido de un 18,51% del período anterior a un 40,07% en este
período. Es decir, desde mi punto de vista, se está tirando el
dinero público, se están pagando intereses bancarios, pidiendo
cifras mil millonarias en préstamos, que luego es incapaz de
gestionar, ya que toda esta inversión proviene del
endeudamiento.

Por si esto no fuera suficiente, de un estudio pormenorizado
del presupuesto, pues nos surgen algunas dudas que me
gustaría que aclarara. Se habla del presupuesto, en el capítulo
de retribuciones del personal laboral, de una subida de un 2%,
cuando en realidad hay un 35,72, no sabemos bien a qué
responde. Otro capítulo de arrendamiento de edificios de un
53%, no explicado en la memoria, la memoria tiene determinadas
carencias en este sentido. Lo que realmente no necesito que me
explique, ya que creo que no necesitaría escuchar más mentiras
de las que se han dicho ya en la prensa es por qué aumenta la
partida de publicidad y propaganda en un 185%, un 185% la
partida de publicidad y propaganda, aquí sí que puedo deducir
realmente cuál será su verdadera política en materia de
vivienda, la de la promoción y la de su imagen personal, Sr.
Conseller.

En cuanto al capítulo de ingresos, recordarle otra vez, y
perdone que insista, la desajustada previsión, leyéndole parte
de su memoria. Dice: la venta de viviendas han sido mucho
menores que las previstas en el presupuesto. Los motivos de
tal desviación ha sido el retraso en la ejecución de algunas
obras. Creo que sobran los comentarios, no obstante, nos
sorprende en este capítulo que se computen como ingresos, y
todavía no acabo de entenderlos, espero que me lo explique, la
venta de varios solares en Deià, Valldemossa i Mancor para

hacer 24, 8 y 14 viviendas mediante un convenio con la
Asociación de Promotores. Estos solares ya han sido cedidos
por los ayuntamientos, no vamos a entrar en cuál es el cariz
político de estos ayuntamientos, estos solares, repito, cedidos
por estos ayuntamientos el IBAVI se los vende a los
promotores inmobiliarios a millón y medio la vivienda, es decir,
estamos hablando de unos ingresos de 69 millones de pesetas
por unos solares o por unos terrenos que los ayuntamientos
ceden al IBAVI para que haga vivienda protegida, el IBAVI no
los hace y los vende a millón y medio la vivienda. Es
incomprensible, Sr. Conseller, está usted elevando los precios
de la vivienda protegida en zonas que, por la carestía de suelo,
es absolutamente imposible que los haga la promoción privada,
la iniciativa privada, y usted, regalados por los ayuntamientos
para que hagan vivienda para los ciudadanos que viven en
estos ayuntamientos los vende. Me dirá, además de las dudas
de legalidad que me comporta esta operación, me pregunto si
este convenio no implica una grave dejación de su
responsabilidad.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas, vagi acabant, perquè ja ha exhaurit el temps.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, enseguida acabo. En cuanto a
Servicios Ferroviarios de Mallorca, si se considera deficiente la
gestión en política de vivienda qué podemos decir en materia
de transporte ferroviario. Una política abanderada del pacto de
izquierdas, cuya función social está fuera de toda duda, excepto
en el municipio de Palma en el que al conseller Quetglas no le
salen las cuentas, aquí se modifica la política territorial. Eso sí,
millones de pesetas gastados en estudios y traviesas y ni un
solo metro.

Estamos exactamente igual que antes, el capítulo 6 de
inversiones supone un 80% del presupuesto de la empresa, la
ejecución, en su avance de ejecución, en sus documentos,
aparece, de los 6.775 millones presupuestados en el capítulo de
inversiones, un gasto de 759 millones de pesetas, ejecutado un
porcentaje de un 11,22%, de lo cual imagino que también se
siente muy satisfecho. No es de extrañar que gastos financieros
también hayan aumentado un 114,23% y el pasivo financiero un
235%. Estamos tirando el dinero, Sr. Conseller, usted lo sabe,
no hace falta que me venga con milongas en el sentido de que
está comprando traviesas para ahorrarse 30 millones de
pesetas, se están tirando en intereses bancarios.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas, té un minut per acabar, si no, li retiraré la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Sí, acabo, sí, un minuto, muchas gracias, Sr. Presidente, un
minuto y espero acabar. El Servicio de Información Territorial,
la empresa CITTIBSA, una empresa creada para gestionar venta
de cartografía, una empresa que se sostiene a sí misma, cuya
razón de ser, como se describe en la memoria, y ya nos
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preocupa, es nueve trabajadores más, con un gasto aproximado
de 51 millones de pesetas, y material a razón de 23 millones de
pesetas; ¿con qué objetivos? Con el único objetivo de contratar
por un coste de 100 millones de pesetas. Es decir, una empresa
de 100 millones de pesetas que sólo sirve para contratar con
nueve personas de personal.

En resumen, una paralización absoluta de toda su
conselleria, de todas sus direcciones generales, falta de
imaginación en el modelo territorial, una parálisis absoluta en
todo lo que se refiere a temas del tren, ni un solo metro de vía,
ni un solo metro de carretera. Y sí, muchas ruedas de prensa, Sr.
Conseller, al final acaba, como le diría yo, acabo comparándolo
con un gran belén.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas, el seu temps està esgotat.

(Aplaudiments)

Sr. Conseller d’Obres Públiques, vol obrir una qüestió
incidental? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. La veritat és que jo tenia aquí un discurs de
presentació i defensa dels pressuposts de la conselleria
preparat, però em pareix que és millor acudir als reptes que
planteja el diputat Sr. Llamas i entrar en matèria, perquè
realment s’ho mereix, perquè realment ha posat sobre la taula un
parell de coses que em fa ganes d’entrar-hi.

Vostè parla de carreteres, vostè té els sants “dallonces” de
parlar de carreteres i dir-nos a nosaltres que despreciam els
recursos del Govern central, que no hem fet ni noves carreteres
ni manteniment, ni una sola iniciativa, i després té la gosadia
de parlar de la variant de Ferreries. Pareix mentida, la veritat és
que pareix mentida que vostè, supòs que pot ser imputable a la
seva condició de nou dins aquest Parlament, que xerri de la
variant de Ferreries. Jo, la primera esmena que vaig fer perquè
es fes la variant de Ferreries, la vaig des d’aquesta tribuna l’any
1987; l’any 1987 vaig fer la primera esmena perquè es fes la
variant de Ferreries. Ara hi ha un projecte de la variant de
Ferreries i ara la gent de Ferreries veu que es fa la variant, ara.
Fins ara, la variant de Ferreries per a vostès era absolutament
inexistent, i encara em parla de la variant de Ferreries. Escolti, és
que em pareix un excés d’imp unitat venir aquí a parlar d’aquests
temes.

Escolti, vostès que parlen que ara proposen autopistes,
prolongacions, aplicacions del conveni de carreteres, el seus
governs no varen tenir la capacitat ni tan sols de dir per on
passaria la famosa autopista de Manacor, no varen tenir la
valentia política de decidir quin era el traçat definitiu de
l’autopista de Manacor, i ara ens demana a nosaltres que facem
una autopista que vostès ni tan sols varen tenir la capacitat
política de decidir el traçat perquè no es varen atrevir, perquè

no es varen atrevir políticament. Va, per favor, és a dir, a mi que,
des del Ministeri de Foment, en companyia del Sr. González
Ortea, se’ns digui que s’han de fer unes autopistes, en nom de
què el conveni preveu unes autopistes, que vostès no varen
ser capaços de dibuixar, i ens venguin a dir que nosaltres hem
de fer això que vostès no varen tenir la valentia política
d’establir el seu traçat, per favor, per favor. Nosaltres hem
proposat una alternativa, l’hem posada damunt la taula del
Ministeri de Foment, és el Ministeri de Foment que no vol
finançar aquest desdoblament, altres desdoblaments sí arreu
d’Espanya, aquests estan absolutament disposats a finançar-
los mentre sigui per la Generalitat Valenciana del Sr. Zaplana,
però no per al Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així de clar. Això té un nom, discriminació per raons
polítiques, i no en té d’altre, i faig aquesta acusació política des
d’aquesta tribuna sabent la gravetat que té acusació,
discriminació política; no ha absolutament cap raó per la qual
el ministeri pugui mantenir la cara alta finançant un
desdoblament d’una carretera que va d’Alacant a Cartagena, o
tantes altres, i es negui, per raons polítiques, a finançar els
desdoblaments que proposa aquest Govern.

(Aldarull a la sala)

Discriminació política, això és l’única raó, no en tenen
d’altra.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Parlem-ne, parlem-ne dels doblers de carreteres del temps
del PSOE, parlem-ne dels doblers de carreteres del PSOE,
parlem-ne; perquè vostè, tampoc no se’n recorda segurament,
el Sr. González Ortea sí que se’n recorda, però ara no hi és,
quan es va fer el primer conveni de carreteres; en parlam del
primer conveni de carreteres? 15.000 milions de pessetes. Què
varen fer vostès amb aquests 15.000 milions de pessetes, vostè
ho sap el que varen fer? No, no se’n recorda, no té memòria
històrica, jo sí; primer conveni de carreteres amb el govern del
Partit Socialista, 15.000 milions de pessetes, el Sr. Forcades,
passant-se de llest, va dir: com que aquests doblers no són
finalistes, la veritat és que els nostres directors generals eren
una mica ingenus, varen agafar 15.000 milions de pessetes, els
varen donar a aquesta comunitat autònoma per fer carreteres;
però el Sr. Forcades va dir: i no ens els han enviat finalistes, i
se’ls gastaren en unes altres coses. No se’ls gastaren en
carreteres, no varen fer l’autopista de Manacor. Quan, després
de dos anys, el Sr. Sáiz i el Sr. González Ortea varen anar a
Madrid i varen dir: volem la renovació del conveni de
carreteres, volem 15.000 milions de pessetes més, la Direcció
General de Carreteres va dir: no, perquè les gastau en una altra
cosa, no, perquè nosaltres posam doblers per a carreteres, però
no per a una altra cosa. Contesti’m això dient que no és veritat,
contesti’m això dient que no és veritat.

Vamos, hombre. Clar que sí, és que és veritat això. Per tant,
a mi em pareix mentida que vostès que tenen com a única
obsessió política ofegar econòmicament aquest govern, que del
meu antecessor que va anar a veure el Sr. Cascos, li va dir:
escolti, en el conveni de carreteres ..., Bon vespre, Sr. Font.
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(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, facin el favor de guardar la
deguda compostura o, si no, el que podem fer és suspendre la
sessió i continuar demà, a les vuit del matí i fins que doni,
perquè reconeguin que estam convertint la cambra en un
guirigall i hem de guardar la deguda compostura parlamentària.
No vull dir que no hi pugui haver una mica d’animació, però
crec que ens estam passant d’animació.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Molt bé, gràcies, Sr. President. Per tant, jo en aquest sentit
em pareix a mi que des de les files de l’oposició parlar-nos de
què no hem ni una sola iniciativa, quan des del Govern centra
se’ns ofega econòmicament, perquè aquí no es puguin fer
inversions; jo vull recordar l’entrevista que va tenir el meu
antecessor, el Sr. Ferrer, amb el Sr. Cascos, que quan li va
plantejar canvis en el conveni de carreteres, li va sortir i li va
dir: escolti, el conveni ho gestionen vostès, facin el que trobin
i facin les propostes de modificació que vostès vulguin.
Aquesta postura del ministeri va durar dues hores, al cap de
dues hores varen dir que les autopistes que deia el conveni o
res; hi havia hagut qualque intervenció, procedent d’àrees
mediambientals del Govern central pel que es veu. Això és
veritat, perquè va sortir als diaris, vull dir, jo no m’ho invent
això; això és així. Per tant, que em surtin amb aquest discurs la
veritat és que a mi, no entenc com ho pot mantenir.

Bé, continuem parlant d’habitatge per exemple. Miri,
nosaltres és veritat que hem dit moltes vegades que el
compliment del Pla estatal d’habitatge que havia deixat
l’anterior govern era del 4% i nosaltres hem aconseguit una
xifra pràcticament del cent per cent, no arriba, és el 96%, falten
dos mesos, però és el 96%. Però això no ho deim nosaltres, Sr.
Llamas, això ho diu el Ministeri de Foment, són dades del
Ministeri de Foment, són dades de la memòria d’execució del
Pla estatal d’habitatge del Ministeri de Foment. L’any 1999 el
compliment del Pla estatal d’habitatge era del 4%, l’any 2000 ha
estat del 96%, així de clar. Això demostra qui és que té una
sensibilitat i qui és qui fa una política en matèria d’habitatge i
qui no; que s’han canviat objectius, és clar que sí, perquè el Pla
estatal d’habitatge del Ministeri de Foment ha fracassat. Ha
fracassat perquè no ha tengut en compte les peculiaritats del
mercat d’habitatge a comunitats autònomes com la nostra, on
els preus de per metre quadrat de l’habitatge s’ha multiplicat
per més que per 2 en els darrers cinc anys, mentre a la resta de
l’Estat ha pujat el 50%. I mai s’ha concedit, des del Ministeri de
Foment, a les reiterades peticions d’aquesta comunitat
autònoma, el reconeixement que el preu s’havia de pujar en
funció d’una singularitat del mercat d’aquesta comunitat, mai
no ha succeït això. I per tant, es va haver de fer una reconversió
d’objectius cap a rehabilitació, que era una de les possibilitats
que tenia, efectivament, el propi pla. I hem complert fent
rehabilitació.

Diu que la política d’habitatge de l’IBAVI també és un
fracàs. Doncs miri, si és un fracàs, jo no sé el que era abans,
perquè en un any s’ha multiplicat per 4 el número de
promocions d’habitatges protegits, promoguts directament per
l’Institut Balear de l’Habitatge, així de senzill. I si hi ha hagut un
retard, que n’hi ha hagut i és cert, hi ha hagut un retard en la
posta en marxa de determinades promocions d’habitatge i vostè
ho sap, que moltes d’elles ha estat per dificultats de gestió
urbanística i algunes d’elles que tenen a veure amb
l’Ajuntament de Palma afortunadament estan resoltes; i per
tant, es posaran en marxa i això produirà un retard i per tant el
programa temporal d’inversions es retarda, però no el número
d’habitatges ni que s’inicien ni, probablement, si es poden
iniciar tan aviat com pressuposam, ni que s’acabin al llarg
d’aquesta legislatura.

Per tant, el programa es complirà, amb un retard, això sí,
retard motivat en la majoria de casos per dificultats de gestió
urbanística que hem trobat, i curiosament o casualment tots ells
amb l’Ajuntament de Palma. Bé, estan resolts, i supòs que això
ens permetrà recuperar el temps perdut. El nombre d’habitatges
es manté intacte. El nivell de compliment del programa de
promoció d’habitatges de l’Ibavi es complirà.

No sé per què s’estranya de la venda de solars a promotors
privats. Jo crec que és una política que vostès defensen, han
defensat sempre, i que a mi em pareix que els promotors d’una
manera clara, neta, transparent, a través de concursos,
accedeixin a sòl per oferir habitatges de promoció privada però
de protecció pública, amb un preu màxim, amb una càrrega no
especulativa de preu del sòl, és una política que, honradament,
em pensava que vostès donaven suport. Ara bé, si vostès no
li donen suport, molt bé, nosaltres sí. A nosaltres ens pareix
que una operació neta, d’agafar un sòl públic, posar-lo a
disposició dels promotors, amb una repercussió màxima d’1,5
milions de pessetes per habitatge, que té una limitació al preu
final de venda, és una operació clara, que tothom entén, que els
seus ajuntament li donen suport, i que no té res ni de misteriós
ni de tort. Però si vostè es manifesta en contra, doncs bé,
d’acord. Nosaltres no hi estam en contra.

I després només ha tengut temps de parlar una mica de
SFM. Hi ha més coses d’aquesta conselleria. Miri, jo crec que
l’acció de SFM, no ho sé, jo estic molt orgullós d’ella, és a dir,
i no és una gestió que em pugui, naturalment, ni com aquesta
ni quasi cap de les que acabam d’exposar, que jo em pugui
imputar al meu mèrit personal, lògicament, jo acab d’arribar.
Però jo crec que de la gestió de SFM, de qualque cosa de la
qual en podem estar ben orgullosos.

Home, el primer que va haver la SFM és retirar les vies que
havia posat el Sr. Matas per fer-se la foto i inaugurar la línia de
sa Pobla, i fer la línia de sa Pobla. Això és veritat. I així va ser
una mica de pèrdua d’esforços i energies, és cert; però també
comprenem que la necessitat d’omplir fotografies del Sr. Matas,
ens obligava a fer aquest tipus de concessions. Vàrem acabar
la línia de sa Pobla; hem renovat la via ascendent de Palma a
Inca, i ara, al mes de gener començarà la descendent; i ahir
vàrem adjudicar la línia entre Inca i Manacor. Està en estudi, i
començarà..., jo podria garantir que el projecte estarà finalitzat
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al llarg de l’any 2002, de sa Pobla fins a Alcúdia; i està en
estudi el tram de Manacor, seguint la línia a Artà, fins a Cala
Ratjada. Crec que és un panorama d’inversions i d’actuacions
ferroviàries francament respectable.

El tema de Palma. Ho hem de tornar a explicar? Ho tornarem
a explicar. A veure si d’una vegada almanco ho pot arribar a
entendre. És una cosa bastant simple. Feim un estudi, línia
plaça d’Espanya-aeroport, un estudi tècnic, sense cap tipus de
mediatització. Quins resultats dóna? Els obvis. L’aeroport de
Palma, a pesar que en nombre de passatgers és un aeroport
homologable als grans aeroports de les grans capitals
europees, no és un aeroport que generi una intensitat de trànsit
de passatgers molt especial entre el centre de la ciutat i
l’aeroport, que és el que passa a tots els grans aeroports
europeus, que el nucli fonamental de passatgers volen anar de
la ciutat a l’aeroport. Aquí no. Aquí resulta que, per les
característiques de l’economia turística, per les característiques
del nostre aeroport, la majoria de passatgers no es generen, no
tenen com a origen o destí el centre de la ciutat de Palma, sinó
les zones turístiques. 

Per tant, com és lògic, un estudi de viabilitat, de punt a punt
entre el centre de la ciutat i l’aeroport, no dóna com a resultat
la conveniència que sigui una línia ferroviària la que suporti
aquest transport públic. I és bast ant lògic, i en qualsevol cas
l’estudi és un estudi objectiu, fet per tècnics, sense cap tipus
de mediatització, i que en qualsevol cas és absolutament lògic.

Per tant, si volem connectar l’aeroport amb la xarxa
ferroviària que resultarà al final del desenvolupament, no és
aquesta probablement la línia que tècnicament, econòmicament,
baix el punt de vista de la rendibilitat social sigui aconsellable,
si és una línia que connecti a l’aeroport amb  grans nuclis i
zones turístiques.

M’he explicat bé? Jo supòs que no és tan mal d’entendre.
Jo supòs que no és una cosa tan difícil. En qualsevol cas els
estudis estan a la seva disposició. I això és el que vaig dir, i això
és el que mantenc, i això és el que sostenc.

En qualsevol cas aquesta empresa, amb un pressupost de
47,7 milions d’euros, 7.900 milions de pessetes, té unes
inversions totals previstes de 6.300 milions, 38 milions d’euros.
Per tant, crec que, tenint en compte que lògicament hi ha una
part important, que és la inversió que l’any que s’efectuarà a la
línia Inca-Manacor, dóna un fort impuls al transport ferroviari,
i es manifesta que no solament és una prioritat del Govern, sinó
que està complint el seu programa d’inversions. Per tant, és una
empresa, del funcionament de la qual jo me sent particularment
content i orgullós.

No sé què més dir-li. Ha parlat també de la llei del sòl. La llei
del sòl, home, que vostè em digui, que ha dit, que la llei del sòl
era una iniciativa del Partit Popular, sí, sí, m’ha dit “la Llei de sòl
és una iniciativa del Partit Popular”, quan després de 16 anys
de governar el Partit Popular no va tenir la valentia política, no
va tenir la iniciativa de fer allò que havia de fer, que era fer una
llei del sòl, a la qual estava obligat per una sentència del
Tribunal Constitucional, i en aquest parlament mai no vàrem

veure la mínima iniciativa de dur una llei, complicada, difícil,
t ècnicament dificultosa, que ja està feta, que el text  és a
internet, que vostè hi ha tengut accés, que vostè coneix, i ha
criticat, perquè la coneix i hi ha tengut accés; que està en tràmit
d’informació per part dels sectors afectats, d’estudiosos de
l’urbanisme, de sectors professionals, del Col Alegi
d’Arquitectes, etcètera; és una llei que s’està fent, i que jo crec
que amb un termini d’uns mesos aquest govern podrà remetre
a aquest parlament. Amb dos anys aquest govern haurà fet allò
que el Govern del Partit Popular en 16 anys va ser absolutament
incapaç. Que vostè em digui ara que això és una iniciativa del
Partit Popular, em pareix que és vostè que ha utilitzat aquí la
paraula mentides. A mi no m’agrada utilitzar-la si no és
absolutament i rigorosament ben cert, però diríem que és faltar
a la veritat, senzillament.

I a mi em pareix que en principi no em deix res del que ha dit,
perquè, clar, consideracions sobre el fet que les moratòries
envaeixen competències, o que la reforma de les DOT generen
inseguretat jurídica, són valoracions subjectives. Poc o res
tenen a veure amb el pressupost, i en qualsevol cas en torn de
rèplica poden quedar les coses més arrodonides. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori,
Habitatge i Transports. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, per alAlusions, que el Sr. Quetglas m’ha
alAludit. M’ha demanat que li... 

EL SR. PRESIDENT:

L’ha alAludit, en quin aspecte? 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, m’ha fet una pregunta i tot, que li contestàs, la qüestió
del conveni de carreteres... 

EL SR. PRESIDENT:

Ha fet algun judici de valor sobre la seva...? 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo li deman si em dóna la paraula per l’alAlusió, per contestar
la pregunta que m’ha fet el Sr. Quetglas. 

EL SR. PRESIDENT:

Si li ha fet una pregunta, vostè sap que és retòrica
parlamentària, no és una alAlusió, és una pregunta. 
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bé, però hi havia una acusació important, i 15.000 milions
pel mig. 

EL SR. PRESIDENT:

No hi havia una acusació. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Val, idò moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sap que no li donaré la paraula. Sr. Llamas, té la paraula en
torn de rèplica.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Cinco minutos. Gracias, señoras y
señores diputados. Empezaré en orden inverso, porque creo
que de alguna manera nos quedará en la memoria más reciente.
Mire, yo creo que en realidad su memoria le falla, le falla para lo
que a usted le interesa. ¿Me quiere decir si no ha habido una
iniciativa del Partido Popular en cuanto a la redacción de la Ley
del suelo porque ha tenido que pagar su conselleria 6 millones
de pesetas para rescindir el contrato de Enrique (...)?, ¿me lo
puede decir? ¿No lo sabía? Pues parece que sabe muchas
cosas, y otras cosas que no le interesan se le olvidan
enseguida. 

Mire, seguimos hablando del tren, ya le digo, vamos en
orden inverso. Simplemente por darle un orden. No me hable de
fotografías, desde que usted ha entrado en esta conselleria, no
me hable de fotografías, porque es que supera por fotografías...
No me diga, y no me hable de presupuestos de publicidad,
porque le estoy hablando, le he dicho que había un 185% de
incremento en el IBAVI y otro tanto en SFM. O sea, no me
hable del conseller comunicador, que dice la prensa. Usted
habla de... podemos a hablar de otra cosa, de inauguración, de
las dos inauguraciones, de la estación de autobuses del parque
de las estaciones. Y si quiere, yo también le explicaré el tema del
tren, y el porqué del tren al aeropuerto. No estamos hablando
de que su política de territorio sea una política de viabilidad o
de rentabilidad. ¿Es rentable el tren de Inca? ¿Lo sabe usted, si
es rentable el tren de Inca? ¿Y porqué tiene 585 millones para
subvencionar el ticket? No es rentable el tren de Inca.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de
un servicio público?¿Estamos hablando de un modelo
territorial?, ¿o estamos hablando de potenciar el coche privado?
Claro, usted me dirá, si relega todo esto a una rentabilidad
financiera. ¿Qué opina el Consell Insular con respecto a
esto?¿Qué pasará con el Plan Territorial Insular, que está
proponiendo un tren hasta el aeropuerto como modelo
territorial? Usted lo está proponiendo, pero usted al día
siguiente tan pronto nos dice que va a colocar el tren, como tan
pronto dice que si no es rentable lo quita. Eso sí, si hay una
empresa que lo hace rentable, se le da a la empresa. Eso es
política de ordenación del territorio.

Mire, en cuanto a la venta de solares, ¿qué quiere que le
diga?, si las cuentas es matemática pura. Si el Ayuntamiento
vende sus solares a los promotores, o llega a un acuerdo con
los promotores, resulta que ese solar tiene un coste de un
millón y medio menos por vivienda; y a usted, que se lo
regalan, le está cobrando un millón y medio más por vivienda.
Yo, es matemática pura, no sé que clase de operación es, pero
¿y si es el Ayuntamiento el que lo cede directamente a los
promotores, en vez de al IBAVI, que es lo que ha hecho, y el
que tiene la responsabilidad de hacerlo? Es el IBAVI el que
tiene la responsabilidad de hacer vivienda de VPO, no que se
los quiten de encima porque es caro. Puede ser más caro en
aquellas zonas, entonces no sale rentable, y no les salen a
ustedes las cuentas, porque usted no hace más que pensar en
las cuentas, en la rentabilidad. Pero aquí también hay un
servicio público, aquí hay un interés general, que es el hacer
viviendas en determinados municipios, en los cuales por la
carestía del suelo y de la construcción hay gente y hay
ciudadanos que no tienen esa posibilidad de acceso a la
vivienda. 

En cuanto a viviendas, ya se lo he dicho. Estamos hartos de
ver en la prensa que harán 3.000 viviendas, harán 2.000
viviendas... en fin, miles de datos, yo no los tengo aquí en este
momento, pero montones de datos contradictorios, cuando la
realidad es que al final, después de un informe que pide el
conseller Buades, ustedes le contestan que efectivamente no
se podrán hacer más de 945 o 947 viviendas, de las 3.000 que
tienen prometidas. De las 3.000 prometidas, 945 viviendas. Le
hablo de memoria, serán 945, serán 947. Pero lo que sí está claro
es que no se ajusta a la realidad de ninguna de las maneras.

Y en el tema de rehabilitación había un acuerdo con Madrid,
teníamos un convenio con Madrid para el tema de..., ustedes lo
modificaron, y pasaron todos el dinero que había para el Plan
cuatrienal de viviendas rehabilitación, es así ¿Porqué modifican
el convenio con el Ministerio y no son capaces de modificar el
de carreteras? ¿Porqué son capaces de modificar el de
vivienda? ¿(...) No lo hacen?, llevan dos años y medio diciendo
y mirando para otro lado. Llevan dos años y medio mirando
para otro lado, y de hecho su introducción es inmediata. 

No me ha contestado absolutamente a nada. Me esperaba
que su intervención, y evidentemente el próximo turno que
tenga, siga en el mismo sentido: Madrid, Madrid y Madrid,
victimismo, constante victimismo para cubrir su propia
incompetencia, Sr. Conseller. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller, per tancar la
qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Començarem pel conveni de
carreteres, idò començarem pel final, també ho farem al revés.
Nosaltres sí som capaços de canviar el conveni de carreteres.
Li hem proposat al Ministeri ja tres o quatre vegades. El que no
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és capaç és el Ministeri. Nosaltres sí som capaços. Nosaltres li
hem proposat vàries vegades la modificació del conveni, i la
modificació dins la línia d’allò que, en ús de les competències
que són d’aquest Govern, d’aquesta comunitat, que és decidir
la política de carreteres, dir “miri, allà on diu autopista de
Manacor nosaltres posam desdoblament de Manacor, i el
pressupost és aquest”. La resposta del Ministeri: “No, no
p a g a m o s  d e s d o b l a m i e n t o s . ”  Fa ls ,  s í  p a g a m o s
desdoblamientos. No pagamos desdoblamientos en Baleares,
pero sí pagamos desdoblamientos en els altres llocs. A això
vostè no m’ha contestat, perquè no en té, de contestació.
Perquè si vostès fossin diputats d’aquest parlament, si vostès
defensassin vertaderament els interessos d’aquest país, vostès
estarien amb nosaltres en la defensa d’aquest assumpte, perquè
és una qüestió de principis, no és una qüestió de models de
carreteres, és una qüestió de principis. El que té la capacitat, el
que té la iniciativa, el que té la competència per decidir la
política de carreteres és aquest govern, no és el Ministeri de
Foment, i molt manco el Ministeri de Medi Ambient.

Per tant, no confonguem els termes. Nosaltres som capaços
de canviar el conveni. El que no és capaç de canviar el conveni
és Madrid. I és curiós, perquè no hi ha res a canviar, perquè
miri, si jo quan hagués arribat, o el meu antecessor, quan
haguéssim arribat a la Conselleria ens haguéssim trobat als
calaixos projectes d’autopistes absolutament acabats, i tal...,
doncs bé, podria dir que efectivament hi ha uns projectes, que
nosaltres en qualsevol cas rebutjaríem, haguéssim dit “això no
és el nostre programa. Això no ho farem, però miri, els projectes
hi eren, i tot això ha produït un retard”. Però no n’hi havia cap,
de projecte, Sr. Llamas, cap ni un. No hi havia ni una sola retxa
de les famoses autopistes que ara defensen amb tanta passió.
Ni una sola retxa.

O sia, que ara vostè vengui aquí a dir que per mor d’aquest
govern l’execució del conveni de carreteres està retardada... Ni
parlar-ne! Jo no li accept això, Sr. Llamas. No li accept en
absolut, perquè vostès no havien fet ni una sola retxa
d’aquestes famoses autopistes previstes en el conveni. Ni una
retxa. Ni tan sols senyalar a un mapa una línia gruixuda, per dir
“passarà per aquí”. Ni tan sols això varen ser capaços de fer. I
ara vostès ens diuen que per mor de nosaltres el conveni s’està
retardant, i estam perdent doblers? Ni tan sols això és veritat.
Però encara que ho fos, ja li dic, és una qüestió de principis,
que la política de carreteres s’assenyala aquí, s’assenyala en
aquest parlament. I la majoria d’aquest parlament ha dit quina
és la política de carreteres que vol. I vostès, per aquesta
qüestió de principis, li haurien de donar suport.

No sé quina espècie de trampa veu en el fet que aquest
govern hagi passat doblers de construcció a rehabilitació.
Efectivament davant la inoperància, davant la incapacitat del
Ministeri de Foment, de reconèixer una cosa tan elemental com
que el preu de l’habitatge a Balears són molt més cars que a la
resta del país, i s’havia de pujar el mòdul de metre quadrat de
preu d’habitatge, i no han estat capaços de reconèixer-ho mai,
davant aquesta incapacitat, que no permetia la construcció de
cap mena d’habitatge de protecció oficial, vàrem decidir dedicar
els doblers a rehabilitació. A vostè això li sembla malament?
Nosaltres d’aquesta manera, què hem aconseguit? Que 1.200

milions de pessetes anuals, no és molt, però són 1.200 milions
de pessetes anuals que el Ministeri a través del Pla d’habitatge
posava a disposició d’aquesta comunitat autònoma, i que els
seus governs deixaven tudar any rere any, excepte aquest 4%
que complien, aquests 1.200 milions de pessetes que vostès
deixaven tudar any rere any, nosaltres els hem aprofitat per
rehabilitació. Miri, és a dir, si vostè troba que això és criticable,
torni aquí i torni a criticar-ho. Molt bé, esplèndid. 

No contestaré determinats comentaris, perquè si no,
després tornaran a demanar la paraula. 

Vostès s’aferren a un emblanquinat, que va ser una
resposta parlamentària que hi va haver aquí, que els va dir,
bé..., que responia a la pregunta de quins són els habitatges
iniciats que s’acabarien al llarg d’aquesta legislatura. 947 el
vàrem dir, efectivament. Això era el nombre d’habitatges que
s’havien ja iniciat, a part dels altres, més de 1.000, que no es
podien iniciar perquè tenien dificultats de gestió urbanística, ho
sent molt, majoritàriament amb l’Ajuntament de Palma. Iniciat,
que per tant estava garantida la seva finalització, 947. Però al
final de la legislatura no n’hi haurà 947, n’hi haurà més de 2.000,
Sr. Llamas, perquè si no hi ha ulteriors entrebancs a la
urbanització, que vostè coneix perfectament, dels habitatges
que l’Ibavi vol posar en marxa a Palma, n’hi haurà més de 2.000.
Per tant, es complirà el programa, això sí, li reconec, amb un cert
retard. Però això és la resposta a aquesta pregunta. Això és el
sentit. Està clar, li he reconegut que el retard s’ha produït, li he
explicat per què, importa que ho expliqui perquè importa que la
cambra ho sàpiga. A vostè personalment no importa explicar-li,
perquè vostè coneix perfectament el tema, perquè ha tengut
ocasió d’intervenir en qualitat no de diputat, però també ha
intervengut. Per tant, això està així.

Li tornaré a explicar la qüestió del tren, que sembla que no
ho entén. 

(Remor de veus)

No ho ha entès. Li tornaré a explicar. Escolti, quan es fan
anàlisis de sistemes de transports, el nombre de passatgers que
s’han d’enviar, que generen un moviment per lapse de temps,
determinen, condicionen, fan recomanable un distint mètode de
transport. Si vostè ha de transportar 50 persones cada mitja
hora, el mètode de transport serà distint que si vostè ha de
transportar 2.000 persones cada 10 minuts. Això ho ha
d’entendre. Fins aquí és bo d’entendre. 

(Remor de veus)

 I això és tot, Sr. Llamas. Si a la generació del nombre de
passatgers i la freqüència no recomana un tren, sinó que
recomana un altre tipus de transport públic, el que s’ha de fer
és cercar una alternativa; i jo crec que també el diagnòstic per
què passa això en relació a l’aeroport de Palma està
perfectament explicat. I per tant, la connexió ferroviària de
l’aeroport de Palma s’ha de fer mitjançant la connexió amb
centres que sí generin els passatgers que necessita com a
element bàsic de funcionar un sistema ferroviari. I això és tot.
Està clar? Em callaré la resposta que em ve al cap.
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No tenc res més apuntat... Sí, sobre el tema del sòl, de
l’Institut Balear de l’Habitatge posat a disposició de promotors
privats. Jo crec que és d’atendre l’interès general. Escolti,
l’Institut Balear de l’Habitatge també fa una repercussió del
cost del sòl, quan fan un habitatge, com és lògic. L'únic que fa
en aquest cas és que en lloc de fer la repercussió del cost del
sòl de l’Ibavi, cedeix exactament amb els mateixos termes i
condicions a promotors privats perquè ho facin. I ja està. I jo
crec que això és una manera de dinamitzar i de posar a l’abast
dels promotors privats la possibilitat de fer habitatges de
protecció, que de l’altra manera, si no tenen sòl a disposició, no
ho farien. Això és una experiència que volem continuar fent, i la
Llei del sòl, aquesta llei del sòl que segons vostè es deu a la
iniciativa del Partit Popular, però que està a internet gràcies a la
iniciativa d’aquest govern, aquesta llei del sòl preveu els
mecanismes perquè això es pugui convertir en un mecanisme
habitual, que és posar sòl a disposició dels promotors privats,
que a canvi de rebre un sòl no gravat especulativament en el
seu preu, puguin posar habitatges a preu limitat, normalment a
règim autonòmic, que és l’únic que en aquest moment ens
permet de treure els números, i puguin posar aquests
habitatges en oferta a disposició del públic. I això crec que és
d’interès per a tothom, perquè ni l’Ibavi té la capacitat de gestió
i financera per atendre tots els segments de demanda, i perquè
els promotors privats necessiten sòl per poder acudir a fer
habitatges de promoció privada, perquè si no, no hi van,
perquè els preus de l’habitatge en aquesta comunitat no li
permeten. 

Que vostè digui que el preu de l’habitatge en aquesta
comunitat s’ha multiplicat per dos per mor de la política del
Govern, és una broma. Supòs que és una broma. Jo ho prenc
així, perquè no puc entendre que una persona que en sap
d’això, que és un urbanista professional, que coneix el mercat
i coneix com funcionen aquestes coses, això ho digui
seriosament. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports. Acabada la qüestió incidental, passam al torn en
contra, corresponent a aquestes esmenes. El Sr. Alorda, en nom
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Saber que l’estratègia de la
Presidència de posar-nos Albinoni durant el sopar no ha servit
per parlar de tràfic calmat bàsicament en aquesta esmena; i jo
crec que és positiu que es mantengui, així com deia que la de
funció pública probablement el normal és que arribem a una
entesa, que no es presenti esmena a la totalitat; en ordenació
del territori a un quasi el sorprendria un canvi tan radical, que
no permetés que el Partit Popular presentàs una esmena a la
totalitat en aquesta matèria. Quasi seria no només sorprenent,
sinó un canvi radical dels distints grups, o realment qualque
cosa fallaria.

Per tant, per part del nostre grup no podem deixar d’opinar,
després de l’apelAlació al patriotisme autonòmic o de país que

ha fet el Sr. Quetglas, i al qual evidentment ens hem de sumar,
per intentar que aquesta reflexió, que no s’erosionin els
interessos dels nostres ciutadans per estratègies de partit, que
és realment una de les principals acusacions que es pot fer a un
diputat, a un representant del poble, i que la feim des d’aquest
escó com s’ha fet des de la tribuna, perquè no queda més remei
que fer-ho, després del posicionament del Partit Popular de
Balears amb el conveni de carreteres, confiem que hi hagi un
canvi d’actitud. 

El que ja és realment d’una actitud torera bastant mala de
pair, encara que sigui a aquestes hores, és que es digui “idò
canviïn el conveni”, quan si s’està dient, i el missatge que
s’envia des del PP de Balears, i com s’ha dit és una qüestió de
principis, més enllà del que hi hagi darrere aquesta qüestió, de
quina hagi de ser la relació d’obres que s’hi hagin d’incloure,
no hi ha dubte que tots hauríem d’estar en primera línia de
defensar la sobirania d’aquest país, perquè realment el conveni,
si el país ho demana, es canviï. I jo li demanaria, Sr. Llamas, que
vostè sigui el primer que tanqui files en la defensa d’aquest
govern, i de les prioritats que dóna aquest parlament perquè el
conveni de carreteres, com vostè diu, senzillament es canviï.
Així de senzill, que es canviï. I després ens discutirem, i
admetrem que vostès troben que s’han de fer autopistes, i uns
altres troben que no; i quan vostès governen es faran
autopistes, i quan nosaltres governem, de moment no se’n
faran. De moment, perquè el món també, com tot, va canviant;
i si el model nosaltres continuam mantenint el que tenim, es
podrà mantenir el sistema de carreteres que proposam; però si
canvia el model, perquè es dispara tot, haurem de veure-ho.
Avui el model de carreteres que planteja el Govern balear és el
més assenyat, indiscutiblement, per a les Illes Balears.

De qualsevol manera avui tenim també un escenari de
moltíssimes d’obres comanades, perquè aquestes obres tanto
tiempo prometidas, de quaranta anys realment fent la travessia
del desert, que ara que es comencen a veure carreteres a la terra
promesa, pareix que vostès no han pogut entrar a Canán, i
n’estan un poquet mal a pler. Però ara jo confii que sí, que es
facin, sobretot si hi ha aquesta capacitat financera per fer
aquestes obres en carreteres.

Per altra banda, en ordenació del territori no acabam
d’entendre aquesta capacitat del PP de sempre trobar excuses
per estar en contra de les mesures de protecció, ara si la invasió
de competències, que si hi ha una guerra entre uns i els altres.
Jo crec que són molt positives les iniciatives que han pres, tant
els consells insulars com el Govern de les Illes Balears.
Impossible que s’estigui envaint qualsevol competència quan
es va fer una llei, el Parlament és sobirà, i el que hagi de fer les
mesures cautelars per poder fer una llei és el Govern. Per tant,
no hi ha cap problema d’invasió de competències, i en
qualsevol cas qualsevol competència que sigui per protecció
del territori, des d’aquest grup evidentment n’estarem molt
satisfets. I com que veim que vostès no hi estan tant, encara
ens feim un poquet més satisfets, que deu anar bé. Devem anar
bé en aquest sentit, perquè realment la cosa avança.

Quant a la iniciativa de..., jo també he apuntat el mateix que
el conseller, que deia el Sr. Llamas, que la Llei del sòl era una
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iniciativa del PP. No sé exactament com ho ha expressat, però
realment era sorprenent, deu ser la primera competència
exclusiva que tenguérem, fins i tot en règim de preautonomia,
abans de l’Estatut del 83. Esperàvem una llei del sòl, hem estat
esperant una llei del sòl, i no hem vist cap llei del sòl. Ara, a la
fi, efectivament hi ha un esborrany, que s’ha plantejat un debat
obert. Veurem, jo crec que és molt important que hi hagi un
debat molt serè, amb moltíssimes aportacions de tots els grups,
inclòs naturalment el Partit Popular, que té molt a dir en aquesta
matèria. Intentem cercar un consens amb aquesta llei, que ha de
ser clau per a la gestió urbanística a les Illes Balears, i lamentar
que haguem estat tants d’anys també sense fer aquest exercici
de sobirania que és dotar-nos d’una llei pròpia del sòl.

Per la resta, crec que sí que és important que hi hagi tots els
debats necessaris on l’Ajuntament de Palma també hi té un
paper a jugar, quant, per exemple, en el debat de la façana
marítima, crec que és bo i és positiu que tothom hi participi
obertament. No s’ha d’entendre la discrepància com ganes de
boicotejar o d’anorrear un projecte que jo, personalment i des
del nostre grup, consideram també molt important, però no per
això, precisament perquè és important, des del Govern, des del
consell, des de l’Autoritat Portuària i de tots els actors és lògic
i és positiu que intervenguin i n’opinin.

Per tant, per descomptat els arguments que s’han apuntat
per defensar l’esmena a la totalitat no les veim defensables  i
donam suport al conseller i confiam que segueixi en aquesta
línia. A vostès només demanar-los que facin cas d’aquesta
apelAlació, com deia, al patriotisme i siguin capaços d’intercedir,
si cal, perquè arribin aquests doblers des de l’Estat. Si no són
capaços de fer-ho, així i tot ho comprendrem, però com a mínim
el seu paper d’estar aquí on han d’estar, que és en aquests
escons, en aquesta sala de cariàtides, defensant els interessos
dels nostres ciutadans, com a mínim quedarà molt més ben
palesa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Salvador Cànoves, en nom
del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Un any més una esmena a la totalitat a aquesta secció
i un any més una esmena a la totalitat que no conté una
veritable alternativa política, almanco a judici d’aquest diputat,
perquè crec que el que aquí s’ha tractat, per part de l’esmenant,
no passa de ser una detallada dissecció dels pressuposts de la
secció i de les empreses esmentades, acompanyada, això sí, de
crítiques puntuals, però inconnexes, que no deixen entreveure
la construcció paralAlela d’una estructura pressupostària
alternativa, distinta en allò substancial, que és el que
mantendria una esmena a la totalitat i no sols en l’accessori,
que és el que s’ha presentat. Amb més pes, abastament per
mantenir un vot en contra del tot i no amb una esmena que no
conté aquest gruix important com per ser una alternativa.

La veritat és que si intentam també esbrinar l’existència
d’aquesta alternativa al conjunt d’esmenes parcials que
debatrem a continuació, tampoc, i hem de concloure que no
formen un cos suficient per mantenir la defensa d’una esmena
a la totalitat, no tenen entitat suficient. I l’argumentació avui
utilitzada per vostè, Sr. Llamas, aquí, en aquesta tribuna, també
ens confirma aquesta tesi. La veritat sempre és tossuda i vostès
el cert és que no tenen alternativa a aquesta secció i als
pressuposts de les empreses públiques, tutelades per aquesta
Conselleria d’Obres Públiques, i no tenen alternativa i
simplement el que fan és reclamar una generalitzada millora que
no justifica la presentació, com he dit abans, tampoc d’aquesta
esmena. I per tant, jo li deman, seriosament que el millor que pot
fer és retirar aquesta esmena, més formal que no real.

El Grup Popular no pot deixar de criticar aquesta secció
sense que un deixi de pensar en les polítiques que defensaren
vostès quan governaven i que no foren capaços d’executar i
que ara tiren en cara a l’actual govern, com si vostès no
disposassin de tot el temps del món de setze anys, per dur-les
endavant. Han oblidat molt de pressa que la majoria de
problemes estructurals que patim en aquestes illes són
producte de molts d’anys d’indecisió i de deixadesa dels seus
governs i dels seus pressuposts. Cert és que no són els millors
pressuposts ni d’aquesta secció ni de les altres seccions i un,
des del pacte de progrés, des d’un govern de progrés, amb
moltes de necessitats plantejades, mai no pot trobar suficients
uns pressuposts, mai no es disposa de recursos suficients, i
amb això jo crec que tots hi estam d’acord.

Però el cert i segur, el positiu és que aquests pressuposts
presenten un dels majors increments experimentats en aquesta
secció en comparació a altres anys. Se’n recorda que l’any
passat ja va pujar aproximadament, crec recordar, un 10,8%, i
enguany la puja és d’una tercera part, d’un 33%, és una puja
molt important i és la importància que li dóna el pacte a aquesta
secció; amb una forta vocació inversora, encara que vostè digui
tot el contrari.

En habitatge, per destacar unes quantes notes i no entrar en
el debat, perquè crec que el debat de les coses que vostè ha
plantejat ha quedat bastant clar i jo crec que som persones
madures com per entendre les coses i no repetir-les per tercera
vegada, crec que hi ha coses que s’han repetit fins a dues
vegades i per tant no entraré en aquest debat, però sí li
recordaré que el capítol 7, en matèria d’habitatge, s’incrementa
amb uns 400 milions. Es destinen 1.000 milions a rehabilitació i
500 milions al nou decret d’ajudes a habitatges ja construïts.
Només en habitatge i arquitectura s’ha passat de 1.613 milions
l’any 99 a 2.300 milions el 2002.

A l’IBAVI el pressupost, des del 99, s’ha sextuplicat, 7.750
milions en construcció d’habitatges. Es passa en un exercici,
l’any passat, perdó, enguany, del 2001, de projectes, un exercici
que ha estat més de projectes de llicències, de convenis per
preparar aquest exercici que ve del 2002 que serà un exercici
important en execució d’obra, precisament perquè s’ha fet una
gran feina de camp en el 2001. Es contempla, a més, el
reallotjament d’un tema tan important i un punt negre que tenim
tots, com és el reallotjament de les famílies que viuen al poblat
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de Son Banya, la rehabilitació del polígon de Llevant,
l’adquisició de sòl i moltes més coses que podríem destacar,
però jo estic destacant el més important al meu veure.

En transports, en el capítol 4, suposa el triple del 99, es
triplica el pressupost en comparació a l’any 99, per reestructurar
bàsicament empreses privades i subvencionar el manteniment
de línies de dèficit amb dèbil trànsit. En el capítol 6, en
transports, es passa de 15 milions en el 99 a 415 en el 2002, per
tal de construir l’estació d’autobusos de Palmanova, per
construir marquesines, etc. Hi ha una clara voluntat d’aplicar
anticipadament el Pla de transports i això es veu a tots els
capítols en matèria de transports; és a dir, ampliar serveis,
reestructurar les concessions, subvencionar el manteniment de
línies de dèbil trànsit i renovació de la flota, en la renovació de
la flota hi ha pressupostats 1.309 milions. I també es preveuen
mesures per fomentar el transport públic que, per a nosaltres,
per al pacte de progrés, és molt important.

Quant a Serveis Ferroviaris de Mallorca, hi ha 6.342 milions
en inversions reals per tal de recuperar la línia d’Inca a Manacor
o la línia sa Pobla-Alcúdia. 595 milions per seguir amb el Pla
plurianual en matèria de seguretat per tal de tancar el corredor
ferroviari; o 1.700 milions per a adquisició de material mòbil o la
rehabilitació també d’importants estacions ferroviaris amb
programes europeus. Vostè aquí es queixa d’una de les coses
que no s’han tocat, a part de tot el que s’ha queixat, també es
queixa que sempre s’oblida Palma. Jo li recordaria que les
inversions que s’han produït a tot arreu de l’Estat aquí només
han arribat a totes les illes la mínima quantitat de 50 milions de
pessetes i no s’han repartit equitativament per totes les illes de
Balears, han anat a Palma, per fer un estudi d’un tramvia que
vostès ja el prometeren en el 99, un tramvia que encara no
existeix i vostès el prometeren; i l’Estat tan sols destina 50
milions i els destina a Palma, 0 pessetes per a la resta de les
illes.

En qüestió de carreteres, 6.775 milions per als consells
insulars, que és la dotació de les transferències; 1.900 milions
de pessetes més, 400 a Eivissa, 400 a Menorca i 1.100 a
Mallorca per al desdoblament de la carretera de la UIB; l’inici de
la variant a Pollença; la de ponent que ja està en construcció i
el desdoblament de Son Ferriol a Montuïri.

En ordenació territorial també hi ha 1.500 milions de
pessetes per seguir amb el Pla Mirall per a ordenació territorial
i per a instruments de planejament. I també una important
partida d’inversió immaterial, però que, a pesar de ser immaterial
també és important, perquè es tracta de la redacció de la llei del
sòl, de la modificació de les DOT, dels plans de reconversió
territorial, dels plans de difusió, dels estudis del text refós, dels
reglaments, del sòl vacant, perquè en el sòl vacant s’han
d’actualitzar les dades. I també en inversió immaterial a
ordenació territorial s’ha de celebrar dins el 2002 un important
congrés, un congrés que se celebra a nivell de totes les
comunitats autònomes i que enguany, o millor dit, l’any que ve,
toca convocar-ho a les Illes Balears, i és el Congrés Territorial
2002, un congrés en el qual les Illes Balears han de quedar a un
nivell important, i per tant això està pressupostat.

I quant a cartografia, vostè demana la supressió de
CITTIBSA i diu que l’única raó d’existir de CITTIBSA és tenir
una autosuficiència. Miri, un institut, una empresa, mai no té
raó de ser amb l’autosuficiència, aquesta té raó de ser en donar,
per primera vegada, un servei de qualitat cartogràfica que no
existeix a les nostres illes i que és un servei que precisen,
necessiten els ajuntaments i els consells insulars i també molts
de professionals d’aquestes illes. Aquest servei serà un servei
públic important i per tant té una funció molt important.

Per acabar, vostè ha criticat també l’endeutament de
l’IBAVI, ha dit que quasi tot el que fa l’IBAVI és amb
endeutament; jo li recordaré que l’IBASAN, que el Sr. Font avui
s’omplia la boca de les importants depuradores, la quantitat de
depuradores que fa fer l’IBASAN, l’IBASAN es va endeutar en
17.000 milions de pessetes. L’IBAVI té un endeutament
envoltant els 7.000, 8.000 milions de pessetes; és a dir, si ho fa
l’IBASAN és tot correcte, i a nosaltres ens pareix bé
l’endeutament que va fer l’IBASAN, l’únic que li criticàvem és
que retiràs les importants dotacions de manteniment de les
depuradores. Però a vostè l’endeutament de l’IBASAN li va bé,
però l’endeutament de l’IBAVI no li va bé, jo crec que això és
una petita contradicció.

Per tant, nosaltres creim en aquests pressuposts, creim que
són els millors pressuposts en molts d’anys, amb una forta
dotació, no són suficients; fa falta arribar a un acord amb un
conveni de carreteres, on el ministeri està enquistat amb una
posició que realment no és comprensible i que tampoc no és
compartida o no l’aplica per igual a tots els territoris; i també és
important participar de les inversions en temes ferroviaris de
l’Estat. Per tant, són uns pressuposts ben dotats, però crec que
encara poden tenir més importants ingressos si l’Estat, si el
govern de Madrid fos capaç d’acostar-se i de no tenir aquesta
postura tan tancada amb la nostra comunitat i amb el nostre
Govern.

Per tant, nosaltres votarem en contra de la seva esmena a la
totalitat perquè entenem, i repetim, que no conté realment una
alternativa política, simplement són puntualitzacions
inconnexes, com he dit al principi, que no duen en lloc i que
fonamenten esmenes parcials però mai una esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Llamas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. En principio, Sr. Alorda, yo creo
que el Partido Popular defiende, igual que su partido, lo que
consideramos mejor para Baleares, yo creo que aquí no hay
ninguna duda, aunque tengamos opiniones diferentes, en
algún punto podremos coincidir, pero lo que sí que no admito
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es que ponga en tela de juicio de que nosotros defendemos lo
mejor, lo que nosotros creemos que es lo mejor, igual que usted
defiende lo que usted cree que es lo mejor. Si nuestro modelo
territorial en cuanto a carreteras resulta que son autopistas,
defenderemos autopistas y lo defendemos y lo justificamos en
base a criterios de seguridad, a criterios de seguridad y lo
hemos estado defendiendo desde el principio. Aún así, usted
me habla del modelo del Govern en carreteras, y el modelo del
Govern en carreteras me gustaría saber si también es el modelo
de los consells insulares, porque algunas notitas han aparecido
en prensa respecto a si el Consell Insular de Mallorca seguiría
haciendo autopistas o no. ¿Es el mismo modelo o es que resulta
que el consell insular, como usted decía con el Partido Popular,
tampoco defenderá los intereses de los mallorquines, en este
caso que hablo del Consell Insular de Mallorca, claro? Se me
plantean dudas razonables.

En cuanto al tema de la invasión de competencias con
respecto al tema de la moratoria no es que lo diga yo, yo lo
pienso desde luego, como técnico en la materia he sacado mis
conclusiones, pero tampoco es que lo piense yo, lo piensan los
jurídicos del consell insular y el propio consell insular ha hecho
declaraciones al respecto, en cuanto al crecimiento de la
población de cada una de las poblaciones de Mallorca, en este
caso, hablamos del Consell de Mallorca, claramente.

Y en cuanto a la ley del suelo del 89 en realidad lo que dije
es que la iniciativa, lo he debido decir mal y lo rectifico en este
momento, la iniciativa en el Parlament, la iniciativa para conocer
lo que era la ley del suelo, porque efectivamente conocíamos
un borrador, era del Partido Popular, la iniciativa para que
saliera al público y para que hubiera un debate, porque hasta
ese momento, en efectivamente había salido en la red, en el mes
de agosto, se podía leer, pero no había habido debate respecto
a un texto que ya estaba publicado. Aún así, insisto en que ya
había un borrador también cuando el Partido Popular
gobernaba, y de hecho usted comprobará este contrato que se
hizo a Enrique (...), un catedrático de Madrid con respecto a
este tema.

En cuanto al Sr. Cànoves, en fin creo que ha hecho un
discurso muy teórico respecto a todo el tema de los
presupuestos. Yo les vuelvo a repetir que del tema del
endeudamiento, no es tanto para mí el tema del endeudamiento
como la capacidad de gestión de lo que uno quiere endeudarse,
lo que estoy planteando o lo que se plantea en esta enmienda
a la totalidad y lo que se discute es un endeudamiento
exagerado o una mínima capacidad de gestión. Efectivamente
IBASAN tenía un gran grado de endeudamiento, pero también
se gastó, es decir, se ejecutaron esas depuradoras. No ocurre
lo mismo, y a la vista están las cuentas de resultados de las que
he hablado anteriormente, es decir, yo creo que esto es como
el algodón, el algodón no engaña; es decir, en las cuentas de
resultados sale lo que sale, un 11% de ejecución en un caso y
un poco más en el caso de Servicios Ferroviarios. ¿Para qué? Es
como pedir 5.000 pesetas para un bollito, ¿para qué me piden
ustedes 7.000 millones de pesetas si sólo son capaces de gastar
400; qué hacen, engrosar más los intereses? ¿En qué están
dejándose el dinero, yo no lo haría en mi casa, no sé por qué se
tiene que hacer en una empresa pública? Vamos a ver, es que

es incomprensible desde este punto de vista, si usted me dice
que puede gestionar 10.000 millones de pesetas, pues cargue a
su presupuesto 10.000 millones de pesetas y gásteselos, pero
vamos, ya mismo; lo que pasa es que la cuenta de resultados
no sale.

Bueno, en cuanto al tema del ferrocarril o en cuanto al tema
de carreteras que también hablaba el Sr. Cànoves, no hablamos
de rayas y dibujos, si solamente hubiera rayas y dibujos, que
es lo que realmente hay ahora, rayas, se quita una rotonda, se
pone una rotonda, se hacen cuatro versiones, se vuelven a
quitar, hay una versión que solamente es de los técnicos, no
hay una decisión política, en realidad lo que ha aparecido en
prensa con respecto a algunas actuaciones pues son criterios
técnicos, no son políticos, todavía no están decididos; no se
sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Pero bueno, en cuanto
a lo que hacía referencia el Sr. Cànoves con el convenio de
Madrid, también creo que habría que insistir en que si no
hubiera proyectos en Madrid y no se hubieran podido valorar
esos proyectos, no habría un montante de 58.000 millones de
pesetas para la realización de determinados proyectos, que hoy
no hay, entonces en su día sí que los había.

En cuanto a CITTIBSA, repito, ya lo comenté antes muy
rápidamente, que es una empresa que se genera desde una
endogamia absoluta, es decir, solamente sirve para mantener a
sus propios empleados, porque la finalidad de esta empresa es
contratar cartografía, ella no la va a hacer. Incluso en este
sentido, esta cartografía está clarísimo que esta empresa no
será competitiva en un mercado tan de tecnología punta, no
será competitiva, no será rentable. Y además, se duplican los
servicios, hay un servicio de cartografía en la dirección general,
¿en qué quedará ese servicio, para qué servirá ese servicio si va
a ser ocupado con una empresa, con una sociedad que va a
hacer las mismas funciones?

Aquí es donde vienen, Sr. Cànoves, nuestras enmiendas a
la totalidad, porque creemos que muchos de estos programas
no son defendibles desde este punto de vista.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llamas. En torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Alorda, en nom del Partit del PSM, pel temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada lamentar haver estat tan
mal interpretat per part de la meva intervenció, jo voldria aclarir
al Sr. Llamas que la postura del Partit Popular sobre les
autopistes consider que intenta defensar legítimament els
interessos dels illencs des d’un punt de vista diferent del
nostre. Jo no parlava d’aquest tema, els distints models, jo
pens que és errat i crec que té un consum de territori, jo ara no
entraré en el contingut, el que li demanava era la lleialtat a
l’autogovern per permetre i entendre que és el Govern que hi
hagi a cada moment qui ha de decidir el model de carreteres. I
el que no pot fer és utilitzar els recursos financers des de l’Estat



3538 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / fascicle 3 / 18 de desembre del 2001

 

per tenir, que qui té la paella pel mànec fa anar l’oli allà on vol.
Això és mesquinesa política i això és fallar als interessos que
vostè deu a aquesta autonomia com a defensor dels interessos
de tots els ciutadans, més enllà de què després vostè
implementaria aquests recursos d’una altra manera.

I si vostè no ho pot veure amb la inversió del tren, i si vostè
no ho pot veure en la inversió en carreteres és que la seva
miopia en defensa dels interessos d’aquest país és molt greu.
I aquí sí que deman i apel que vegi que realment si no saben
distingir una cosa de l’altra anam arreglats. Perquè per la
mateixa regla de tres, si un no té una certa idea del que és
l’autonomia municipal, el Govern, els consells podrien decidir
que si no estan d’acord amb unes determinades actuacions
municipals no només no les subvencionen sinó que tallen
subministres financers d’altres bandes i intenten implementar
arreu la seva pròpia política o no juguen. O el xantatge o no
juguen, i això que ho facin des del Govern de l’Estat és realment
una discriminació intolerable, però que ho faci amb la
complicitat dels representants de les Illes Balears és, bé, no ho
vull qualificar, Sr. Llamas, li deix a vostè que ho pensi tot sol,
perquè les traïdories per exemple són paraules sempre que jo
m’estim més no utilitzar i li deix que vostè ho qualifiqui. Però
realment, el finançament del tren, el finançament de carreteres
que no arribi a les Illes Balears perquè no es comparteix el
model, tot i tenir totes les garanties de seguretat, tot i complir
totes les normatives i tot i que hi hagi els precedents a altres
indrets que sí que es donen, la veritat és que és inacceptable.

Per cert vostè també ens conta una cançoneta, jo crec que
es va repetint, que si els consells tenen una política diferent en
matèria de carreteres o en altres qüestions. Bé, jo crec que hi ha
un repartiment competencial en aquest moment, una llei
d’ordenació del territori; és cert que tanmateix els mateixos
grups en aquest moment donen suport als distints governs,
però en qualsevol cas hi ha un pla director sectorial de
carreteres que ara s’ha insularitzat i aquí hi haurà un debat. En
aquest moment vostè sap el que hi ha, el pla director va ser
modificat per aquest govern respecte dels que a la fi vérem a
l’any 98, devia ser, després de les dues sentències sobre
Maristany, d’ençà que a l’any 90 la Llei de carreteres ho
preveia; abans de la Llei de carreteres ja es deia que hi hauria
un pla de carreteres, ara n’hi ha un d’aprovat. Vostè pot anar a
mirar quin és el model que regeix, quan es vulgui canviar hi
haurà un debat, vostè sap com circula aquest debat, i hi serà.

Jo crec que està vostè també poc informat respecte a què
responien les línies del conveni de carreteres, pareix que vostè
està convençut que si hi havia una línia que deia projecte x, és
que hi havia el que se’n diu un projecte tècnic darrera aquella
línia; li podem assegurar que això o no és així o qualcú se’ls en
va dur i per descomptat ni els coneixem als pobles ni els han
vist mai els ajuntaments, ni els coneix el Govern actual ni els
han vist els consells i, en tot cas, és que els deu conèixer vostè,
qualque amic de per aquí que per ventura té molts bons
contactes dins carreteres, i jo crec que fins i tot, encara que
sigui per criticar-los, seria positiu que els posassin damunt la
taula, perquè n’hi ha alguns d’aquests projectes que segueixen
inclosos en el conveni de carreteres i ens podrien ser molt útils,
amb algunes variacions; però és que s’han hagut de redactar a

corre cuita ara per poder accedir a aquest finançament. Totes
les variants, vostè sap que estan incloses i estan acceptades i
assumides dins el conveni de carreteres i en gran mesura no ha
estat possible executar-les perquè no hi havia projecte. Clar, si
vostè els té o els té en el despatx o a ca seva o a qualsevol
banda, jo crec (...) de demanar com els varen treure: jo crec que
si a vostès els deixen discretament un dia a un despatx i fan un
anònim dient mira són aquí, anirem a recuperar aquests
projectes perquè és una feina feta que per ventura tendrà el seu
interès.

Per l’altre punt, vostè també ens apunta, i que vostè està
convençut, com a jurista, que hi ha hagut una invasió de
competències en matèria d’ordenació del territori. Jo crec que
no es pot admetre que aquest Parlament no pot regular tant com
vulgui i al nivell de detall que vulgui l’ordenació del territori.
Aquest Parlament pot decidir fer tres articles base o fer una llei
de 300 articles que allà posi totes les comes darrera cada punt;
i en tot cas, l’única competència que hauria de garantir, com un
cert marge, és la municipal perquè està garantida amb una
reserva d’autonomia municipal, que crec que, com a
competència exclusiva, realment aquest Parlament en podria fer
una interpretació molt àmplia. Per tant, discutir la competència
d’aquest Parlament en competències exclusives de la comunitat
autònoma em sembla un despropòsit. Bé, aleshores, qui ha de
redactar les directrius? Aquest Parlament. Qui fa les mesures
cautelars per garantir que el debat de les directrius es faci amb
tranquil Alitat? El Govern. Qui decideix quin abast, fins on han
d’arribar les directrius? Aquest Parlament, no ho pot decidir
amb les mesures cautelars perquè hi ha un moment previ, hi ha
un projecte de llei que s’ha de redactar. Que vostè digui que les
directrius, la llei, invadirà competències dels consells, ja li dic,
em sembla un despropòsit; quan com contínuament sent parlar
al Grup Popular que aquesta llei serà ilAlegal; és a dir, una llei del
Parlament de les Illes Balears es diu que és ilAlegal perquè va
contra una de l’Estat, etc. Una llei és legal sempre i si no la resta
és que és un disbarat, i que la llei de directrius no pot arribar al
nivell que vulgui ella és evident que seria atemptar contra la
sobirania d’aquest Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta, i en tot cas només la darrera
referència a la llei del sòl. Jo li agraesc, crec que tots ho havíem
entès, com a mínim per part nostre, que el que vostè volia
reivindicar era que la iniciativa parlamentària del Grup Popular
és que havia fet una mica de debat. Jo li he de reconèixer, han
introduït un debat, jo això li aplaudesc; crec que s’ha de
mantenir i s’ha d’intensificar durant l’any 2002. Ara,
comprengui que com a rèdit polític d’un Partit Popular que no
va néixer ahir és un poquet magre. De totes maneres anem a
oblidar-ho, anem dins el 2002 a fer un gran debat urbanístic
d’una llei que hagi de tenir perdurabilitat i aquí sí, jo crec que
amb la llei, amb el gruix de la llei del sòl ens podem entendre en
els grans trets. Jo crec que seria molt positiu que hi hagués
aquest consens.
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Amb la de directrius, pel que he vist aquests darrers anys,
serà molt difícil, però amb la llei del sòl, total, crea els
instruments i crea els mecanismes, crec que seria bo que hi
hagués aquests consens.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Cànoves, pel temps de cinc minuts.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement dues notes per
puntualitzar el que acaba de dir el Sr. Llamas en relació a què el
que criticava de l’endeutament era la capacitat de gestió
d’aquest govern. I vostè ha esmentat l’IBAVI i ha esmentat els
Serveis Ferroviaris de Mallorca, bé, per mostra un botó.

L’IBAVI a hores d’ara, obra adjudicada, 7.000 milions,
adjudicada. Vostès, a la legislatura passada, una mitjana de
1.000 milions cada any. En aquests moments es du la línia de
moure amb tres anys 18.000 milions de pessetes. Si seguim al
mateix ritme, s’hauran mogut 18.000 milions de pessetes d’obra
executada en habitatge. Això és la diferència, vostè deia que la
prueba del algodón no engaña, és cert, és a dir, hi ha una
diferència abismal en la capacitat de gest ió de l’anterior govern,
sense anar més enrera, amb l’actual. Amb l’actual, en dos anys,
7.000 milions de pessetes adjudicades en obres.

Serveis Ferroviaris de Mallorca. S’ha construït la línia Inca-
sa Pobla, vostès se l’atribueixen, no repetiré el que va haver de
fer aquest govern tot d’una que va entrar. Actualment, fa uns
dies, s’ha adjudicat la línia Inca-Manacor, que té previst
finalitzar les obres l’abril del 2003. Què fan vostès en inversió
de tren, en finançament de tren? El pressupost permet, avalant
un endeutament de 38.000 milions de pessetes, vostès el que
demanen és reduir aquesta capacitat d’endeutament a la meitat.
Vostès creuen en el tren? Vostès creuen en el transport públic?
És una manera de creure en el transport públic demanar rebaixar
a la meitat la capacitat d’endeutament d’una empresa que està
demostrant que està fent molta més obra i té molta més
capacitat de gestió que el que va passar en els anteriors
governs?

Res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Finalitzat el debat número 14, passam
a continuació al debat número 15, de globalitat, amb la resta
d’esmenes del debat número 14. Per a la defensa conjunta de
totes les esmenes del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Llamas, pel temps de deu minuts, cinc minuts, cinc minuts.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, muy
telegráficamente, dadas las dos menos cuarto, las altas horas de

la noche, varias enmiendas. Una en lo que se refiere al programa
431 para potenciar la vivienda protegida en régimen general, por
las razones que ya anteriormente hemos dicho, en el debate de
la enmienda a la totalidad, para ver (...) al reconocer la
incapacidad de este gobierno para gestionar, sube la promoción
de la realización de grandes promociones, sin despreciar las
pequeñas actuaciones, y subvencionando la adquisición de
vivienda rehabilitada.

En cuanto al programa de protección de patrimonio, dos
enmiendas para pedir un plan concreto de obras para eliminar
las barreras arquitectónicas. No quisiera que me contestaran
remitiéndome a un capítulo genérico de inversiones, hablamos
de un plan real en el que se pueda comprometer el Gobierno.

En cuanto a otra enmienda, pretendemos la transferencia de
fondos de la empresa CITTIBSA, de la que hemos hablado
anteriormente, por considerar que esta empresa no tiene
función, por los razonamientos que ya hemos comentado.

En cuanto al programa de ordenación territorial y
urbanismo, una enmienda por considerar que la competencia
para hacer planes son del consell insular, hay una partida de 66
millones de pesetas; transferir a la partida 64000, para la
realización de informes. Nos queda muy indefinido a qué tipo
de informes se refieren teniendo suficiente funcionariado para
realizar estos informes que son informes rutinarios.

En cuanto al programa de planificación y construcción de
carreteras, hay un conjunto de diez enmiendas concretas para
ejecutar actuaciones concretas que son de competencia de este
govern. Merece capítulo aparte y ya hemos comentado, como
justificación de estas enmiendas, que está en juego la
seguridad de las personas, independientemente de las
transferencias a los consells el Govern debería reservar dinero
para diversas actuaciones; incluimos las que consideramos más
importantes, que ya hemos leído.

En cuanto al capítulo de conservación y explotación de la
red de carreteras, hay una enmienda, la 4600, con la finalidad de
que las competencias en materia de inversiones en vías
municipales dependan de la Dirección General de Obras
Públicas y se apliquen criterios técnicos para el mantenimiento
de las mismas.

En cuanto al programa de ordenación e inspección del
transporte terrestres, dos enmiendas, con la finalidad clara de
establecer un plan estratégico para la construcción de
estaciones de autobuses en los Ayuntamientos de Ibiza y
Menorca, y la previsión de ayudas a los ayuntamientos para
conseguir dicho fin.

Gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas, per la seva intervenció,
defensant les esmenes en nom del Grup Popular. En torn de
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fixació de posicions, Sr. Alorda, té la paraula, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com ha fet el Sr. Llamas, també la
contraargumentació serà breu, crec que és difícil entrar amb
tantes d’esmenes a un debat en profunditat, perquè ens duria
a haver d’interpretar com s’ha d’aconseguir aquest sòl d’ús de
règim general i com és que els ajuntaments també haurien de
contribuir i haurien de reflexionar de com aconseguir més sòl
per a actuacions urbanístiques. És cert que també des del
Govern, des dels consells, s’ha de contribuir i s’ha de
colAlaborar, sobretot amb fórmules d’àrees de reconversió
territorial si calgués, atès que hi ha unes plusvàlues que
podrien permetre l’adquisició de sòl sense haver d’entrar
directament en compres i en expropiacions, que sempre tendran
un marge limitat, atesa la capacitat financera de la comunitat.

Per tant, no donarem suport a les esmenes que es
presenten, tot i que ja dic, moltes d’elles, les propostes que es
fan estan incorporades o estan previstes en distintes seccions,
em sap greu haver-lo de remetre al que vostè ha dit que no el
remetéssim, que era per exemple el projecte de barreres
arquitectòniques, però també en altres esmenes que es
presenten que estan contemplades en algunes altres partides
d’aquesta mateixa conselleria.

Algun dels elements, com el que apunten les esmenes
concretes sobre el CITTIBSA han estat contestades, jo crec
que prou extensament, dins el debat de totalitat.

L’esmena que proposa la transferència als consells dels
informes d’aquestes inversions immaterials, creim que no és
adequat, perquè, d’entrada sí que és cert que hi haurà d’haver
transferències per a la redacció de determinats plans, com
preveu la mateixa Llei d’ordenació del territori i té present
aquests pressuposts; però també hi ha aquesta tasca d’acabar
d’elaborar un seguit d’estudis i d’actuacions des del Govern,
de cara a les directrius i de cara a fer conèixer i debatre la llei del
sòl, que segueixen essent encara tasques importants que
segueixen residenciades dins el Govern de les Illes Balears.

I dins el Govern també és interessant aclarir i pactar amb els
consells quina hagi de ser la seva participació en la ideació o en
l’execució en ambdues coses dels plans de reconversió
territorial. És cert que aquest debat, molt incardinat dins el que
ha dit dels plans territorials insulars, però també en projectes
que s’haurien d’anar veient dins l’any 2002, és important que
tenguin la possibilitat de redactar-se amb aquests pressuposts.

Per altra banda, el seguit de propostes de carreteres
concretes que vostès apunten, és evident que aquestes sí que
evidentment li respect que les presenti, no en faltaria d’altra,
però tornen recuperar pràcticament les que ja estan incloses
dins el conveni de carreteres i que són les que, precisament,
volem excloure des del nostre grup; les autopistes i la històrica
variant de Ferreries, ja li ha fet un esment el conseller; però la
resta, la construcció de la variant d’Inca, la variant sud està
prevista dins el conveni de carreteres, l’autopista d’Inca a sa

Pobla no hi ha intenció de fer-la, però, com vostè sap, en
aquest moment, perquè no hi ha manera de modificar el conveni
de carreteres, segueix inclosa dins el conveni de carreteres; la
variant de Llucmajor està inclosa dins el conveni de carreteres.
Per tant, no s’acaba d’entendre, tenint en compte que existeix
el compromís dins el conveni del finançament al cent per cent,
l’interès d’incloure aquesta afectació o aquesta esmena en els
pressuposts de l’any 2002.

La resta quasi totes són propostes de carreteres que no
estan previstes dins els esquemes de la nova sensibilitat del
Govern i la veritat és que també pretendre amb una esmena
damunt els pressuposts canviar el sistema d’organització de
què hagi de ser la direcció general que hagi de gestionar
determinades partides no sembla adequat. I en qualsevol cas,
crec que aquesta capacitat d’autoorganització s’hauria de
respectar i llavors criticar els seus èxits o fracassos, però pareix
que és lògic que qui decideixi quin centre de cost o quina
direcció general, quina gerència executaran una part dels
pressuposts, sigui lògic que la faci qui l’ha d’executar.

Dit això, la resta d’elements també un gran argument de
tancament és que no hi ha recursos per fer totes les coses que
un pretén i tornam al mateix debat i a la mateixa demanda que
els feim, de què tant en tren, veure aquestes quantitats
immenses de recursos a la llei de l’Estat per poder fer inversions
ferroviàries i que no arribin a les Illes Balears, com el mateix
bloqueig dins el conveni de carreteres, que és magre, que el
conveni de carreteres s’hauria de millorar no només quant a
poder posar les obres que inclogui el propi Govern balear, sinó
perquè s’haurien d’ampliar les quanties, que no s’acosten ni
d’enfora a les de Canàries o a les inversions en el continent que
fa el propi Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda, vagi acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President. Senzillament demanar que aquesta
inversió arribi, que aquests doblers arribin i segur que
aleshores, fins i tot algunes no les inclourem perquè la
sensibilitat no és la mateixa, però moltíssimes carreteres estic
convençut que tots podríem arribar a la conclusió que és
necessari arreglar-les, i si hi hagués aquests recursos segur que
moltes de les que voldria incloure el Partit Popular es podrien
executar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva breu intervenció. Sr.
Salvador Cànoves, no vol intervenir. Moltes gràcies.
Substanciat, no, sí, substanciat el debat número 15, passam al
número 16 que és de totalitat, Secció 18, Conselleria de Sanitat
i Consum, Secció 74, Entitat Autònoma Balear de Salut, i ens de
dret públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca. Per defensar
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conjuntament les esmenes que té presentades el Grup Popular,
la Sra. Ana Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Començ amb aquestes rialles perquè estic ben segura
que la consellera de Sanitat no ens decebrà i que tenim
garantida la diversió en aquest debat. Vostè sap que ho dic amb
tot el “carinyo” del món, però està demostrat que aquest és un
dels debats més animats dels debats de pressuposts. Esperem
que aquest canvi d’interlocutor i la meva joventut no la facin
canviar.

Davant aquests pressuposts, Sra. Consellera de Sanitat, el
Partit Popular no pot fer més que presentar esmenes a la
totalitat a les seccions agrupades, 18, bé, la Conselleria de
Sanitat, SERBASA i GESMA. Aquests pressuposts no
responen a les necessitats reals dels ciutadans de Balears i sap
per què, Sra. Consellera de Sanitat? Entre d’altres coses que
després li comentaré, perquè vostè ha condicionat tant la seva
feina al front de la Conselleria de Sanitat a l’assumpció de
competències en matèria de sanitat que ara, quan el Sr.
Zapatero li diu que sigui bona, valenta la finançació, vostè ha
de rebutjar les competències, ens trobam que aquests números
ni responen a la realitat de les nostres illes ni responen a les
necessitats dels ciutadans balears ni responen, en definitiva, i
per què no dir-ho a tots els projectes que vostè mateixa ha
venut als ciutadans. I li demostraré.

Quan li vàrem demanar on estava pressupostat, perquè no
ho trobàvem en lloc, el famós centre psicogeriàtric que vostè
vol construir a l’Hospital Psiquiàtric, que va presentar a so de
bombo i platerets als mitjans de comunicació amb un dossier
ben guapo, i pel qual estimava una inversió aproximada de
1.000 milions de pessetes, ens va contestar que esperava les
transferències de sanitat. Quan li vàrem demanar on estava
pressupostada la construcció del nou centre de salut de Vila a
Eivissa, que havia de córrer a càrrec del Govern balear, com
s’havia signat en el protocol entre el Ministeri de Sanitat i el
Govern balear a l’any 98, també ens va dir que esperava les
transferències. Quan li vàrem demanar on estava pressupostada
la quantitat necessària per adquirir l’Hospital Militar de Palma
i convertir-lo en un centre sociosanitari, també va fer referència
a les competències, a les transferències sanitàries. En definitiva,
quan li vàrem demanar per la problemàtica del personal de Sant
Joan de Déu i Creu Roja, també ens va dir que vostè ho
arreglaria quan tengués competències.

I així podríem anar relacionant tots i cadascun dels seus
projectes, projectes que al llarg de la seva vida com a consellera
ha dit que faria, i fitxi’s que li he mencionat projectes que són
de la seva competència actualment, que res tenen a veure amb
l’INSALUD. Per tant, ens trobam que en temes tan importants
com la reforma de la salut mental o el Pla sociosanitari, que són
de la seva competència, li repetesc, perquè vostè ens té
acostumats que o li encanta dir que tot el que no fa és per culpa
de Madrid, ni es mencionen en aquests pressup osts, sense
tenir en compte si aquesta comunitat assumirà les
competències. Si aquest debat no es plantejàs en aquests

moments, que és com s’haurien d’haver fet aquests
pressuposts, perquè en cas d’assumir aquestes competències
ja seran uns altres, sense tenir en compte aquest debat, aquests
pressuposts que la seva majoria aprovarà són irreals i sense
contingut. Aquests pressuposts no permetran ni construir el
psicogeriàtric perquè, a més, tampoc no ha contemplat la
possibilitat d’endeutament, ni construir els centres de salut per
als ciutadans de Vila ni comprar l’Hospital Militar ni crear una
xarxa sanitària, que una mancança de prop de 1.400 places
reclama a les nostres illes amb vertadera necessitat i insistència.
Al final, Sra. Salom, qui l’obligarà a assumir les competències
no serà Madrid, no ens digui això, sinó que serà la seva manca
de gestió durant aquests dos anys.

Però continuem i veurem que aquests pressuposts no tan
sols són irreals, sinó que, a més, ni tenen en compte els
ciutadans. Xerrem de l’Hospital d’Inca. Vostès han
pressupostat 250 milions de pessetes, els mateixos de l’any
passat que, per cert, no els han gastat, almanco amb l’Hospital
d’Inca, encara no sabem amb què els han gastat. I per cert, no
digui falsedats als mitjans de comunicació, com ha dit aquest
cap de setmana, quan ha dit que vostès han gastat 250 milions
i l’INSALUD no ha gastat res, perquè no és així, Sra. Salom, i
vostè ho sap; vostès encara no han posat un duro. Nosaltres
li hem tornat a presentar una esmena amb la finalitat que
cofinanciï aquest hospital amb l’INSALUD; no l’ha acceptada.
Però després, sabem a través de la ministra de Sanitat, la Sra.
Celia Villalobos, que el Govern ha acceptat aquesta
cofinançació. És clar, vostè no era a la inauguració de Son
Llàtzer, perquè el seu president no la podia presidir. Però estic
ben segura que li han contat.

Per cert, aquí farem un parèntesi, com m’ha comentat un
dels meus companys avui de matí, no sé si hem d’entendre que
tan sols amb la presència de la Sra. Munar a la inauguració, és
que vostès pensen traspassar la sanitat als consells insulars, ja
m’ho explicaran vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, se cenyeixi a la qüestió del debat.

(Remor de veus a la sala)

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President. En definitiva, amb l’Hospital d’Inca l’únic
que han fet ha estat retardar el projecte amb la finalitat de posar
la primera pedra. Una vegada ens donam compte que aquests
pressuposts ni són reals ni pensen en els ciutadans.

Xerrem de PAC mòbils. A Menorca funcionen perquè
l’INSALUD paga el cent per cent del personal i els ha equipat.
A Eivissa ni tan sols funcionen. Una vegada més tampoc no
pensen en els ciutadans.

I ara xerrarem un poquet del futur, perquè aquesta
comunitat, sigui més prest o més tard, acabarà rebent les
competències de sanitat, per tant, xerram de model sanitari Sra.
Salom? No han xerrat mai de model sanitari per a les nostres
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illes. Quin model volen? Quin model és el més adient per a les
nostres illes? Com pensen estructurar el SERBASA una vegada
que tenguem les competències de sanitat, quines gerències
pensen crear per a l’àrea de salut, a nivell assistencial, etc.? No
ens han dit absolutament res.

Xerram de personal? Què passa amb el personal, Sra.
Salom? Aquest personal vinculat a la sanitat que es troba
totalment desemparat, encara no saben si seran funcionaris o
tendran el caràcter estatutari, vostès encara no han dit res. A la
llei d’acompanyament l’únic que han fet ha estat canviar la
paraula docent, que vàrem presentar el Partit Popular quan
vàrem assumir les competències d’educació, per la paraula
sanitari, sense tenir en compte que són realitats totalment
diferents. Si fan el que han de fer, és a dir, assumir les
competències, d’aquí dues setmanes les tendrem aquí i encara
vostès no hauran posat les bases per gestionar-les, encara no
hauran posat els fonaments, volen construir una casa sense
fonaments, i no és que tengui especials coneixements en
arquitectura, però crec que això és una aberració, una
irresponsabilitat i una manifestació de la seva incapacitat. I li
dic que el que han de fer és assumir les competències perquè,
no puc deixar de dir-ho aquí Sra. Salom, sempre és bo demanar
doblers, però amb un increment de més de 17.000 milions de
pessetes de finançació sanitària, vostès no es poden negar a
assumir la sanitat. No deixin que el Sr. Zapatero governi
aquesta comunitat autònoma i no facin, sobretot, el doble joc;
un doble joc que consisteix en demanar més doblers a Madrid,
però, per una altra banda perdonen doblers a la Sra. Munar;
perquè se’n recorden a la llei de pressuposts del 2000 que li
varen perdonar o condonar prop de 1.000 milions de pessetes
a la Sra. Munar, fruit del pacte, suposam, no ho sabem; però per
una banda, reclamen més i per l’altra els sobra. El millor que
podria fer, Sra. Salom, és escoltar les nostres propostes,
escoltar la nostra disposició al diàleg i acceptar aquestes
esmenes a la totalitat que avui presenta el Partit Popular.

Perquè tengui sempre present que encara que li esmenem a
la totalitat, encara que apelAlem a la seva incapacitat, tendrà el
Partit Popular sempre al seu costat per dur endavant una tasca
tan important, com és la gestió sanitària. Això sí, sempre que
vostè deixi a un costat el constant confrontament institucional
i es dediqui a defensar els interessos dels ciutadans.

Gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció,
defensant l’esmena a la totalitat. Sra. Consellera de Sanitat, vol
obrir un torn incidental? Té la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. En aquestes
hores encara tots estam aquí per acabar de fer les feines en el
que respecte a sanitat.

(Rialles)

O, el primer que he de dir, Sra. Castillo, també amb tot el
“carinyo” del món, és que hem avançat. Durant dos anys i mig
els he sentit parlar del Sr. González i avui ja parlam del Sr.
Zapatero, enhorabona, avançam, avançam tira a tira. Bé, vostè,
com tots els que l’han precedida, en això és exactament igual,
hi ha el mateix d’un a l’altre, surten aquí i, com deia el Sr. Damià
Pons, conseller d’Educació, fan un guió, però se li ha oblidat,
fan un mal guió, perquè són un mal guionistes i després
obliguen els que venen darrera a fer una mala pelAlícula.

(Rialles)

Perquè clar, si no s’arriba al nivell i a més parlen de coses
disperses com condicionat, transferències, el Sr. Zapatero, on
està pressupostat el psicogeriàtric, però bé, m’agradaria que el
Sr. President em donàs temps, perquè jo sí que tenc un projecte
i en vistes que els que m’han precedit l’han tengut, també
m’agradaria poder-me espaiar un poc, ja que hem estat aquí tot
el dia.

Bé, vostè no es creu, ja m’ho va dir a la Comissió de
Pressuposts, no es creu això del psicogeriàtric, bé, si no s’ho
creu no la duré a Lourdes perquè s’ho cregui, vostè només
haurà d’esperar una miqueta i veurà com el psicogeriàtric es fa,
com s’ha fet la cuina, com es fa tota la reforma de salut mental
en comunitària, com es reformen les urgències, com es reformen
tots els pisos, com es fa un centre mitja estada magnífic a Inca,
que el senyor que està devora vostè li pot explicar, com es fa
un excelAlent centre de mitja estada a Menorca, com es fa un
centre de rehabilitació a Eivissa Vila, totes aquestes coses, miri,
si vostè no ho creu, doncs miri, estan en projecte, du el seu
temps, com explicava el conseller de carreteres i les coses duen
un procés i vostès ens han de donar temps a què ho puguem
acabar.

Després parla que tampoc no veuen el centre de salut
d’Eivissa Vila; bé, escolti, jo no només, és meu, està demanat el
solar, està en aquest temps, però escolti, jo duc dos anys i mig
i a Eivissa Vila està promès des de fa moltíssims d’anys un altre
centre per part de l’INSALUD que ni tan sols se n’ha sabut mai
res, no només no se n’ha sabut mai res, sinó és que pot estar
ben segura, ja que vostè n’ha parlat d’aquestes transferències,
de tal i qual, pot estar ben segura que amb les transferències
que ens volen endossar aquest centre no hi figura; no hi figura
el manteniment de l’Hospital d’Inca; no hi figura el
manteniment de l’Hospital de Son Llàtzer, pressuposten 6.000
milions i després, el mateix ministeri, tres dies després diu que
aquest Hospital de Son Llàtzer ens costarà 13.000. Clar, ens
costarà a la comunitat, o fent un bon forat, com el que varen fer
per exemple en educació, així que a nosaltres, aquestes illes, ens
submergeixin ben submergides dins la Mediterrània i que
pareixem l’Atlàntida o que ens cerquin, que hagin de bussejar
per avall, perquè escolti, això és així.

(Remor de veus)

Em sap especial greu que després d’una interpel Alació
damunt l’Hospital Militar encara vostè no se n’hagi temut. Diu,
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m’ha dit i el Sr. Morales ens ho ha demanat abans, que no
diguem improperis, i ha dit: de la meva incapacitat; però és que
vostès tenen una incapacitat flagrant. El senyor que m’ha
precedit, el Sr. Quetglas, ha estat intentant explicar allò del tren
i allò de Palma i allò de l’ajuntament i no hi havia manera, i allò
de l’Hospital Militar, doncs miri, Sra. Castillo, em torni a
interpelAlar, jo li tornaré explicar tot el que vostè vulgui. Miri, el
que vostè ha d’entendre és que si no està pressupostat no vol
dir que no hi hagi voluntat política ni d’adquirir l’Hospital
Militar ni de fer el psicogeriàtric. Perquè, miri, no hi havien
pressupostats 400 milions per vacunar els nostres nins en
aquesta comunitat autònoma, perquè va sorgir després dels
pressuposts, i es varen vacunar tots els nins en aquesta
comunitat autònoma i es varen treure els 400 milions; com es
treuran els doblers que facin falta per al psicogeriàtric, per a
l’Hospital Militar i pel que sigui realment necessari i prioritari en
aquesta comunitat autònoma. Perquè, si hem d’esperar que
vostès donin ajuda, donin suport i siguin una pinya, perquè
clar, hi ha temes en què la confrontació i la vehemència va molt
bé, però en sanitat i educació és prou difícil. I aleshores parlam
d’uns temes que sempre vostès bravegen que ens tendran al
seu costat. Miri, jo li promet que la pròxima vegada que vagi a
Madrid, sigui al REB, a la Llei especial de Balears, sigui allà on
pugui endur-me-la, perquè comprendrà que hi haurà qualque
vegada que no podré endur-me-la; clar, me n’he dut el que era
abans portaveu al règim especial de les Illes Balears, i veurà
quin tarannà tenen a Madrid els seus, ho veurà.

Perquè, sense anar més enfora, fa dos dies, a la comissió
tècnica, el president de l’INSALUD, el Sr. Rubén Moreno, em
deia que quan jo reivindicava les inversions per a les
transferències, que les reclamava, com les haurien de reclamar
vostès, no només jo; en això hauríem de ser -és o no és?- una
bona pinya, una pinyada ens donen. Bé, doncs, no senyor, jo
li contaré, el Sr. Rubén Moreno em diu: consejera ha
equivocado el marco, no es aquí que tiene que pedir las
inversiones lo tiene que pedir en otra mesa negociadora. Dic,
home, Sr. Rubén Moreno, vostè em vol marejar, perquè fa dos
mesos vaig venir aquí a exigir les inversions que ens faltaven
i que no trobàvem en el règim especial de les Illes Balears, i em
va dir: no es la mesa, usted tiene que esperar el marco de las
transferencias. Això el Sr. Rubén Moreno. I després, en el
marco de las transferencias, m’he tornat equivocar, i li vaig dir:
Sr. Moreno, em digui on és que hem de fer això, m’ho digui, jo
hi aniré. O sigui que vostè tranquilAla, jo me l’enduré i veurà
com respiren i sentirà vergonya d’altri, això li puc assegurar.

Bé, vostè no sap els mecanismes i ara el Sr. Morales ja no
em donarà permís per explicar-li tot això del personal de Sant
Joan de Déu, de Sa Creu Roja. Però efectivament, o sigui, tal i
com esperava hi ha una quantitat important de persones que
han passat a l’Hospital de Son Llàtzer, queda molt poca gent
per fer la transacció. És veritat, són entitats privades, jo també
li he explicat, també he tengut interpelAlacions, la veritat és que
com que es tornen vostè i el Sr. Fiol, ja no sé qui em va
interpelAlar, perquè en poc temps m’interpelAla, dia 15 de
novembre m’interpelAla un, després, dia 30 de desembre
m’interpelAla un altre, bé, qualcú m’ho va demanar i jo li vaig
explicar. Perquè no hi ha cap problema el personal d’aquests
hospitals assumir-los des de la comunitat autònoma en el

moment que tenguin transferències; perquè, tal i com vaig dir,
quedarà poca gent i després això es podrà veure quina és la
manera millor de poder arreglar això.

I ara vull parlar un poquet, perquè vostè és tan dispersa,
què vol que li digui, PAC mòbil, bé, no em faci contar això
d’Eivissa perquè això d’Eivissa va ser vergonyós.

(Aldarull a la sala)

Ha vist quin fòrum que tenc, Sr. President, són fantàstics.
Bé, ja ho sap vostè, els batles seus, em va dir: li diguin a
aquesta nina que no volem res del pacte de progrés, això ara ho
dic, com que no hi ha premsa, ni res; li diguin a aquesta nina
que si vull un cotxe m’ho compraré jo. Això el Batle de Santa
Eugènia, de Santa Eulària, el Batle de Santa Eulària, aquest. O
sigui que vostè, doncs, no ho sé, s’ho facin mirar, perquè no
van molt sincronitzats.

I això de la Sra. Villalobos, ja què vol que li digui, ja hi ha
tant de desprestigi que ja ho deixarem córrer, perquè ja no hi
vull perdre temps amb aquesta senyora.

Vostè em diu que no tenc projecte. Doncs, miri, sí, tenc
projecte, miri, tenc un pressupost que en aquests tres anys, en
aquests tres pressuposts de legislatura, ha augmentat un 41%,
es diu ràpid, però jo li puc assegurar que tots els altres que jo
m’he empassolat no pujaven més del 2%, 2, 2,1%, una cosa
d’aquestes. Jo puc dir aquí alt que el meu pressupost ha pujat
un 41%.

El pla d’obres, bé, el pla d’obres amb tres pressuposts l’hem
pujat un 272%, perquè després hi ha dubtes aquí i no saben si
són 25 o 26 i fan aquests doiots. Miri, el meu antecessor en va
signar setze, la qual cosa no vol dir que els acabàs, ni molt
menys, ni que els començàs; perquè basta recordar, per
exemple, s’Illot, que jo l’he anat a visitar i ho varen fer amb
tanta pressa que era un bar, el varen reformar i es varen oblidar
fins i tot de llevar la barra; o sigui, quan vostè va al centre de
salut, allò no sap si és un centre de salut o és un bar de
cambreres perquè encara hi ha tota la barra allà enmig, però
tenien molta pressa perquè havien de guanyar les eleccions i
això ho varen fer dos dies abans de les eleccions. El mateix ha
passat a Deià i a multituds, a Llubí, tot això.

Bé, doncs, miri, amb aquests tres pressuposts tenim una
partida consignada de 418.193.000.000 de pessetes, la veritat,
això mai no ho havíem vist, no només és que no ho havíem vist
mai, sinó que, a més, jo li contaré, que clar, jo m’imagín que tots
els meus antecessors devien anar deprimits, perquè miri: la
partida d’inversions l’any 96, pressuposen per a inversions 437
milions. Però què passa dia 1 de gener? Doncs, miri, el Sr. Rami,
que era molt espavilat, n’hi donava 280 milions, tal vegada eren
aquests que cercava no sé qui de la propaganda que li deien
que no sabia (...), tal vegada anaven per allà; miri, l’any 97
pressupostaven vostès 477.700.000 pessetes, li varen volar
aquest any 188 milions, li quedava poca cosa. L’any 98, varen
pressupostar 382.701.000 i només n’hi deixaren 226 milions, no,
mentida, li varen robar, li varen llevar 225 milions i n’hi varen
quedar 156, és que ho varen deixar arruïnat. Amb això què
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podien fer? Podien fer molts pocs centres senyora. I l’any 99,
doncs el mateix, 392 milions; n’hi varen robar 175, varen quedar
217 milions. Això és el que feien vostès.

El PAC mòbil, doncs miri, sí, és un èxit i ho diu fins i tot el
virrei de l’INSALUD, hem augmentat l’atenció domiciliària un
30%, l’atenció domiciliària urgent. I a més, tots els batles seus,
menys el d’Eivissa, ja sabem que s’ho pagarà ell, em demanen
el PAC mòbil, m’ho demanen i ho tenen; els que l’han demanat
i hem pensat que era correcte els hem posat, no devíem anar tan
esguerrats quan l’any 99 vàrem projectar aquest pla. Ha estat
un èxit, ha anat molt bé i seguim amb aquest PAC mòbil, que
vostè només, no sé, en fi.

De model sanitari diu que no n’he parlat, de veritat és
impossible, no tenc temps avui de parlar-li de model sanitari,
però la veritat és que el primer de tot que ha de demanar que li
aclareixin, si vostè vol parlar de model sanitari de gestió o de
model sanitari de la comunitat autònoma. Com a model sanitari
de la comunitat autònoma, li diré que el model sanitari
d’aquesta conselleria i d’aquest govern és un model públic. Jo
entraré així, però si després vostè vol més aclariment, és molt
llarg entrar dins aquest tema, no quedarà més remei que fer
alguna interpelAlació o alguna cosa i jo amb molta alegria li
contaré.

En vacunes, miri, en un any hem augmentat quasi un 30%.
Doncs això és un pla d’aquest govern, vostè que diu que no
tenim projecte, doncs no, va equivocada, hem vacunat tots els
nostres nins que van a la pública i a la privada, a tots, no
s’havia vist mai. La primera vegada que vaig anar al Consejo, el
primer que em varen dir és a veure què passava que en aquesta
comunitat autònoma no vacunàvem els nins. I efectivament, els
vacunàvem, el que passa és que la privada, que és un
percentatge important, no estava comptat en lloc. I aleshores,
nosaltres el que hem fet és proporcionar les vacunes, tant a la
pública com a la privada, com als despatxos de metges i així
podem tenir un bon registre.

Això, una cosa. Meningitis C, vacunació per a tots els
nostres nins; vacuna pneumocòssica per a persones majors de
65 anys. Això és el nostre pla.

El Pla autonòmic de drogues, bé, doncs miri, l’any 99, 176
milions; l’any 200, 334, un increment quasi ben bé del doble, el
90%, Sra. Castillo, per ser més exacta.

De consum, bé, ja la veritat és que el que vàrem trobar i res
era pràcticament el mateix. Miri, nosaltres hem fet un pla de
consum, un pla de xarxa d’oficines de consum, hem protegit la
defensa del consumidor, hem creat el fòrum de consum i ha
patit, amb aquests tres pressuposts, un increment del 70%,
pràcticament un 68%.

L’Hospital d’Inca, bé, entrarem a l’Hospital d’Inca.
Nosaltres hem pressupostat, cada any, el 2000, el 2001, el 2002
els 250 milions d’Inca; no sé quines cinc-centes, diu que jo tenc
la culpa. Miri, jo li puc assegurar, i això ho he demanat cada
vegada, i a més, dissabte passat varen vostès licitar l’Hospital
de Menorca; licitin l’Hospital d’Inca, no hi ha cap problema. O

sigui, jo li puc assegurar una cosa, i així ho he demanat i així se
m’ha explicat, quan això estigui endavant i em diguin aquí falta,
com que jo tenc una partida pressupostada i són 10, són 20,
són 30, doncs es paguen; el que passa és que els que no
mouen fitxa són vostès. Però bé, tenen temps, tenen un parell
de dies del mes de desembre, amb un poquet de pressa, doncs
tal vegada podrem licitar l’hospital i podrem començar a parlar
d’aquest hospital.

La reforma de salut mental, bé, diu que no s’ho creu, allò
dels 1.000 milions, ja li he dit què li hem de fer, ja ho veurà, Hem
començat les infraestructures comunitàries, 21 pisos, 4 centres
de rehabilitació, centres de mitja estada, l’àrea de salut mental,
cuina nova, urgències, unitats de grups mixtos, psicogeriàtric.
Quan acabi aquesta legislatura, en quatre anys, la reforma de
salut mental, i ho he dit moltes vegades, estarà finalitzada. Ens
hem posat un repte molt alt, però el complirem. I anam bé, anam
complint tots els terminis.

Polítiques de salut, doncs miri, com que diu que no tenim
pla, doncs miri, hem fet un nou servei de planificació, hem fet
un nou pla de la SIDA, tenim en marxa el pla de tabaquisme,
millores en el servei d’informació, hem fet publicacions i
difusions, desenvolupament del Pla de salut, educació
sanitària, prevenció, etc.

Bé, jo crec que fins aquí puc dir que he contestat
pràcticament tota la seva dispersió i si hi ha alguna cosa que
encara ens hem oblidat, doncs a la rèplica, com sempre, ho
contestarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat, per la seva
intervenció. Sra. Castillo, té la paraula per replicar.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Salom, això no és Cala Gamba ni vostè és El Casta, de totes
maneres crec que el supera, almanco ens ho ha demostrat en
aquests moments. Jo no li he dit que vostè no tengui projectes,
no, jo crec que té projectes, voluntat política n’hi sobra, ara, als
pressuposts no es veuen, això que quedi clar. Però jo li he dit
que vostè el que ha fet és condicionar tots aquests grans
projectes a l’assumpció de competències sanitàries, aquesta és
la manera de dissimular la seva incapacitat de gestió i de
consens, però no es preocupi, avui no en xerrarem de
dimissions, ja en xerràrem a un altre moment i en tornarem xerrar
segurament.

Ara entenem per què els 7.000 milions de pessetes que li
donen per finançar la sanitat no li basten; no li basten perquè
pret én que Madrid li pagui tots els projectes que vostè ha
compromès en aquesta comunitat i que són actualment de la
seva competència.
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Santa Eulàlia. Sra. Salom, vostè no coneix la realitat de les
illes, a Santa Eulàlia el centre de salut està en obres. Quin temps
fa que no hi va, Sra. Consellera de Sanitat? Vostè hauria de
saber que aquestes obres han començat, l’INSALUD ha fet el
centre de salut, l’INSALUD ha fet tots els centres que ha
compromès; en canvi vostè encara ni tan sols ha pressupostat
el centre de salut de Vila.

De totes maneres, també li diré Sra. Salom, vostè ha xerrat
aquí de projectes, només faltaria que vostè no tengués
projectes ni hagués fet projectes, perquè, si no, no tendria cap
sentit la Conselleria de Sanitat, i em sap greu dir-ho perquè aquí
tenc un company meu que ha estat conseller de Sanitat; però és
que si no fos així no tendria cap sentit, si no fos venir aquí a
muntar l’espectacle el dia de pressuposts.

Hospital d’Inca. Em diu que han pressupostat 250 milions
de pessetes, però ni tan sols estan vinculats, no són 250
milions de pessetes que han de pressupostar, són els 190, que
és la cofinançació d’enguany, no 250, Sra. Salom.

En definitiva, em sap greu però vostè m’ha picat i hem de
xerrar de finançació sanitària avui; m’ha xerrat d’inversions, em
bull la sang quan li sent dir el que diu respecte de les
inversions i de la finançació sanitària. Hem de fer pinya, sí,
evidentment, però nosaltres, des del Partit Popular, no som
zapateístas, nosaltres som ciutadans balears abans de tot i això
és el que pretenem defensar, els interessos dels ciutadans
balears. Les despeses de l’INSALUD d’enguany, està previst
que siguin 83.000 milions de pessetes, una aproximació; o si vol
una xifra exacta, la del 2000 varen ser 76.400 milions de
pessetes. Ara li donen 100.000 milions de pessetes, però no
només aquests 100.000 milions de pessetes, sinó que a més li
garanteixen un creixement durant almanco els tres primers anys
del producte interior brut al consum. És a dir, com a mínim, un
5% anual. I a més, vostè també s’ha oblidat de xerrar del Fons
de Desplaçats, un fons de desplaçats dotat amb 10.000 milions
de pessetes que cobreix fins i tot la despesa d’aquests turistes
comunitaris que reben assistència aquí a Balears. Per primera
vegada s’ha tengut en compte el turisme. Això vostè també
s’ha oblidat de dir-ho quan ha tornat de Madrid. De la mateixa
manera, aquest 5% de creixement anual.

El PSOE? Doncs sí, contestaré aquesta pregunta. El PSOE
en el 96, vol que li digui el que gastava el PSOE en el 96 a
Balears? 55.000 milions de pessetes. Ha estat un govern del
Partit Popular qui ha situat Balears en la mitjana estatal, amb un
creixement de 63,55%.

(Aplaudiments, aldarull a la sala i remor de veus)

Dèficit històric? Però quina barra que tenen vostès de xerrar
de dèficit històric a les illes, li diguin al Sr. Zapatero que no té
ni idea de la realitat de les nostres illes i que no governi la
nostra comunitat. Així de clar li dic, Sra. Salom.

Però bé, tornem a la finançació, tenen 17.000 milions més.
Vol afegir Son Llàtzer? Enguany seran, aproximadament, uns
6.000 milions, encara n’hi queden 11.000. En el 2003, posem que
Son Llàtzer funciona al cent per cent de rendiment, 13.000

milions de pessetes, amb el 5% anual d’augment, tenim que li
resten 9.000 milions de pessetes i això sense tenir en compte el
Fons de Desplaçats. Expliqui què vol fer amb aquests doblers,
per què no li basten per assumir la sanitat?

Em permetrà que sigui un poc dolenta, no sé si és que vostè
vol augmentar la despesa farmacèutica. Jo esper, de veres, que
no tengui res a veure amb el subministrament que fa la seva
farmàcia a determinades institucions públiques; que, per cert,
xerrant de la seva condició de farmacèutica, fa gràcia perquè
prenen exemples del que els interessa d’altres comunitats
autònomes governades pel Part it Socialista també; no sap que
el Sr. Rodríguez Ibarra va cessar la seva consellera de Sanitat
perquè era farmacèutica i va considerar que èticament
incompatible? Ho sabia això Sra. Salom? El Sr. Rodríguez Ibarra,
un baró del PSOE, vostès agafen exemple del que els interessa
i dels que no, no agafen exemple.

Per acabar, Sra. Salom, simplement dir-li que no ens torni a
xerrar del xantatge de Madrid que l’obliga a assumir les
competències, qui l’ha obligat a assumir les competències és
vostè mateixa, que ha vinculat tots els seus projectes a aquesta
finançació, no Madrid. Però és que, a part, vostè pugi aquí avui
i em digui que el PSOE del Sr. Zapatero no va vincular
l’assumpció de les competències sanitàries al nou model de
finançació autonòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, acab tot d’una. M’ho digui que no és així,
perquè jo tenc l’esmena i li puc presentar, pugi aquí i em digui
que això és mentida. El que passa és que han canviat d’opinió,
el Sr. Zapatero ha hagut de conciliar tants i tants diferents
interessos dins el seu partit que donde dije digo digo Diego.
No deixin, li dic, per concloure, governar al Sr. Zapatero a les
nostres illes; no facin demagògia, anem tots junts endavant
assumint aquestes competències de sanitat. I Sra. Salom, si
vostè no es veu capacitada per assumir aquestes competències
se’n vagi i posin una altra persona al front de la Conselleria de
Sanitat. I si som nosaltres, doncs molt millor, el Partit Popular li
puc assegurar que ho faria amb aquesta finançació i faria que
Balears fos la capdavantera en gestió sanitària de tota Espanya.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció. Sra. Consellera
de Sanitat té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):
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Parlarem idò un poquet de transferències i de cost efectiu,
tot el temps que ens deixin. Apunti, Sra. Castillo, miri, el cost
efectiu del 2001, això amb números grossos i rodons, no
entrarem aquí amb tota la paperassa, 81.000 milions de pessetes.
Despeses corrents de Son Llàtzer, 13.000 milions de pessetes;
despeses corrents de les accions diverses que vulguem dur a
terme, com per exemple, centres de salut, per exemple el Sr.
Rodríguez de Palma voldrà el seu centre de Sant Agustí, haurem
de fer el centre de Ca’n Pastilla, haurem de fer moltes coses. O
sigui, apunti, despeses corrents d’accions: primària, tot el que
fa falta a primària i tot el que no s’ha fet i tot el que haurem de
programar, 1.000 milions de pessetes. Accions sociosanitàries:
homologació de sous, salut mental, serveis que vostès han
pressupostat en els pressuposts generals de l’Estat, com són
la cirurgia cardíaca -no l’han posada en marxa-, com són els
trasplantaments de moll d’os -està pressupostat, però no hi és-,
la unitat de trasplantaments -no hi és-; tot això ho apunti i té un
increment de 2.500 milions de pessetes.

Després calculi vostè la despesa de farmàcia, que a la
gerència de primària al cap davant de la qual està el Sr. Corcoll,
du una ratio immillorable, d’un increment d’un 11,5%, això
també ho sumi, són 3.000 milions de pessetes. I si a més li
pujam una inflació aproximada d’un 3%, siguem suaus, 3.500
milions de pessetes més, amb números grossos. D’això surten
100.500 milions de pessetes. O sigui que no basten ni per
començar, per molt que vostè digui que aquests doblers que
ofereix Madrid, que aquests doblers, si vostè ha anat sumant
les partides que jo li he dit, ho veurà, no són suficients.

Després, bé, vostè diu que seran una pinya per demanar a
Madrid tot això i jo li dic que amb molt de gust jo me l’enduré
perquè vostè vegi quin tarannà tenen. Si a tot això que jo li he
dit, si a totes aquestes partides, i més que n’hi ha, perquè això
són números grossos, veurà que no queda, dels 100.000 milions
que ens volen donar no queda ni una pesseta, Sra. Castillo.

I vostè, jo em prest a explicar-li tot el que vulgui tot el temps
que vulgui, perquè a vostès en això els hauríem de trobar, o
sigui vostè em xerra del Sr. Zapatero i de zapateristas i confon
Mèxic amb Espanya, perquè francament no sé realment el que
vostè volia dir; jo el que li puc assegurar és que la sanitat, que
vostè tan en braveja que el PP ha fet, es veu vostè no deu ser
usuària de la sanitat pública, perquè jo li deman que vostè
vengui amb mi a urgències i veurem, a urgències de Son Dureta
o dels nostres hospitals, com estan; i vostè em dirà si dia 2 no
exigirà a aquesta consellera que aquestes urgències i que les
llistes d’espera funcionin. Vostè pot demanar qualsevol prova
tecnològica, pot demanar una radiografia, un TAC, el que
vulgui, i aquest PP que ens ha fet tant vostè veurà que estarà
sis mesos a què li facin una mamografia, si és que li arriben a
fer, o un any. Per no entrar que fa dos anys que esperam, no
només esperam l’Hospital d’Inca, fa dos anys que esperam que
s’arregli el problema de les ambulàncies i cada mes moren
infants a Eivissa i a Menorca perquè no funciona. Però el virrei
ho ha d’arreglar ja, o sigui fa dos anys que ho diu.

I bé, la veritat és aquesta, o sigui que quant a transferències
no demanam per demanar, demanam el que ens pertoca, Sra.
Castillo, el que és just per a aquesta comunitat autònoma, no

volem que Madrid ens regali ni una pesseta, volem el que ens
pertoca. I m’és igual que vostè es refereixi, perquè també a
Madrid ho veurà, aquí vostès no volen que parlem de fa dos
anys i mig d’enrera, però quan ens sèiem a les meses de Madrid
del primer que xerren és del Sr. Felipe González. Doncs m’és
igual, xerrem del deute històric del Sr. González, del Sr. Suárez
i del que vulgui, la qüestió és que en això els hauríem de trobar
i la veritat és que, vist el patio, no els trobam. Trobam una
òpera bufa que aquí molts d’aplaudiments i moltes coses i
molts d’ànims, però la veritat és aquesta que li he dit. Aquests
100.000 milions de pessetes, Sra. Castillo, no basten per a
aquesta comunitat autònoma. El greuge que hi ha en sanitat és
massa gros, és un greuge tan gran que qualsevol ho pot tocar
amb les mans.

Després vostès mescla l’IPC, la inflació, les inversions i la
despesa corrent. Miri, el que no s’ha de fer mai és, precisament,
l’IPC, que és un valor a la baixa, com vostè deu saber, perquè,
a més, el seu ministre d’Economia cada dos per tres l’enuncia
i que davalla constantment, amb la inflació, que és un valor a
l’alta. Aleshores, quan vostè em mescla aquests dos valors no
anam bé, i si em mescla, a més, les inversions encara anam
pitjor. Per què? Doncs miri, senzillament, perquè és el que deia
el Sr. Damià Pons que ens trobat a educació: o sigui, si vostès
pressuposten inversions i no pressuposten manteniment no
ens serveix de res, més que per tenir un forat molt gran en
aquesta comunitat autònoma per poder posar en funcionament
els centres, els hospitals, tot el que vostès han pressupostat,
any rera any; perquè ho han pressupostat vostès, quan jo me’n
vaig a Madrid, hi vaig amb els pressuposts generals de l’Estat,
no deman res que haguem pressupostat nosaltres, són vostès
que ho pressupostaven, ho pressupostaven aquí quan vostès
comandaven en aquesta comunitat autònoma i comandaven a
Madrid, i vostès pressupostaven l’Hospital de Formentera, els
centres de salut. Perquè, a més, li he de recordar una cosa que
m’ha passat per alt, vostè ha dit que on estan els pressuposts
per als centres de salut i tot això, jo li he de dir que a hores
d’ara aquesta comunitat autònoma fa més del que hauria de fer,
perquè els centres de salut i mentre no hi hagi transferències,
Sra. Castillo, la responsabilitat és de l’Estat espanyol i del
Govern que governa a Madrid. I si aquest govern paga centres
de salut i hospitals per fer assistència d’aguts, no li pertoca, ho
podria destinar per tapar els forats, per exemple, d’educació.
Això li pertocaria a aquest govern del PP que ho fa tan bé, el Sr.
Aznar i tots els seus, ho fan tan bé durant dues legislatures que
s’obliden. I a més, per acabar-ho de rematar, ens volen obligar
a fer pagar la meitat de l’Hospital d’Inca.

Jo sempre he dit que avançaríem els doblers d’Inca i que les
negociacions, i el Sr. Rotger m’ha dut moltes vegades a Inca  a
parlar-ne, en el lloc que sigui adequat renegociaríem l’altra
meitat, perquè ell sempre deia que li pareixia bé, com ens pareix
a tots, quan estam assenyats ens pareix bé que aquesta
comunitat completament arruïnada no hagi de pagar, sinó que
dins el concepte d’inversions s’ha de poder recuperar aquesta
meitat d’Inca. I vostè no em dirà que no, vostè no em pot dir
que no, vostè ha d’exigir que aquesta comunitat autònoma
tengui el capítol que li pertoca amb totes les inversions,
almanco amb les que vostès han promès, a dalt, a Madrid i aquí.
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Després diu, beneitures, perdoni, diu beneitures, vostè parla
que per primera vegada el PP ha posat a la mitjana estatal
aquesta comunitat autònoma. Deixi que me’n rigui, Sra. Castillo;
això de la mitjana estatal que l’ha posada és virtual, perquè clar,
l’Hospital d’Inca ja funciona, va sortir un paperet del
Ministerio, l’Hospital d’Inca ja està començat; l’Hospital de
Menorca ja està començat; els centres de salut ja estan
començats; aleshores, clar, si totes aquestes partides que
vostès, és ver, cada any ho pressuposten a la casella. Vostè
que li dóna tanta importància perquè jo no tenc al pressupost
el psicogeriàtric, no sé què més m’ha dit, algun centre, alguna
cosa; doncs miri, la veritat és que aquí no ho notam perquè
vostès ho pressuposten tot això que jo dic. I la veritat, jo no sé
si a Menorca el Sr. Gascón ho ha notat, però no ha notat
l’Hospital nou, i el Sr. Rotger tampoc no ha notat l’Hospital
d’Inca; i a Eivissa segueixen sense centres de salut, que són
responsabilitat del Govern central, Sra. Castillo. Que aquesta
comunitat ho faci és perquè fa més del que li pertoca, i si no ho
sap ho demani al seu company, que també ho ha estat i també
n’ha pagat qualcun, menys, però n’ha pagat qualcun que
tampoc no pertocava.

Com li dic tot el que sigui assistència d’aguts. Vostè diu que
han arribat a la mitjana, bé, la veritat vostès em fan, no sé quina
expressió deia el Sr. Quetglas, deia que no era políticament
correcte, perquè el que deia és que eren mentides perquè ho ha
utilitzat un altre parlamentari seu, i això no és veritat. És faltar a
la veritat, però amb traïdoria, és que, a més s’hi entrenen, si no
s’entrenassin a dir tantíssimes falsedats, de veritat que seria
impossible aconseguir-ho.

Després parla del Fons de Desplaçats i que jo, bé, va sortir
i també va sortir dia 27 de novembre un parlamentari d’aquesta
cambra, que fa fer amb vostè una roda de premsa, que aquesta
comunitat autònoma necessitava de 105 a 108.000 milions de
pessetes, i ara em diu que m’he de conformar amb els 100.
Vostès canvien amb menys d’un mes, estan tots els diaris plens
d’aquesta roda de premsa. Ara vostès retallen, perquè clar, diu
que el Sr. Zapatero m’ordena que jo em posi a l’ordre; no, els
que estan a l’ordre són tots vostès, que ara li han dit de
Madrid, acceptin els 100.000, venga , aceptamos 100.000 como
animal de compañía, són vostès que estan a l’ordre. I li puc
assegurar que tots els seus companys d’altres comunitats
autònomes pensen exactament com jo i els puc enumerar: miri,
els de Madrid, els de La Rioja, els de Cantàbria, tots estan
exactament igual que els altres consellers que no són del PP. I
amb això li puc assegurar que, com deia el conseller de Madrid,
callen per disciplina de partit, que no haurien de callar, aquí els
hauríem de trobar a tots vostès, res de disciplina de partit, aquí
el que valen són les persones d’aquesta comunitat autònoma,
no el Sr. Aznar a Madrid, el que valen són les persones
d’aquesta comunitat autònoma i vostès d’això se n’obliden. I
no em vengui que si el Sr. Zapatero, que si no sé què. Vostès el
que han de mirar és mirar dins ca seva.

I com que vostè m’ha demanat, m’ha dit: ara seré un poc
dolentona, doncs jo també tenc ganes de ser un poc dolentona,
un poquet, només un poquet; bé, doncs miri, a totes les
intervencions, vostè a mi m’ho va dir també en comissió,
protesten dels projectes d’inversió; els projectes d’inversió

immaterial, que “patatim” i “patatam”, Miri, jo també en tenc
uns quants, per exemple, les vacunes, el Sr. Fiol ho ha de saber,
són projectes d’inversió, per exemple, tot el material de
laboratori de la conselleria fins a les tires del PH són projectes
d’inversió. Però miri, hi ha uns projectes d’inversió que no
tenim, per exemple, a veure si ho recorda; projecte d’inversió de
caràcter immaterial, títol: activitats socioculturals de participació
ciutadana en el territori de la comunitat autònoma i d’integració
de les comunitats balears a l’exterior en la vida social de les
illes, l’any 1998; pressupost inicial: 25 milions de pessetes;
ampliats amb 1.500.000 de pessetes i posteriorment amb
7.962.000 pessetes, a la partida pressupostària, li diré tot,
1180111220164000, a càrrec dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 98. Objecte: pla de captació de
vots. Qui varen contractar? A veure, els sona? En aquest
projecte d’inversió, d’aquest ja li dic que no en tenim, jo a la
meva conselleria no en tenc; el Sr. Antonio Mas Olivares i el Sr.
Manuel Mercant Sapriza, en la persona de la seva mare, la Sra.
Inés Sapriza.

Una altra cosa que no tenim, la selecció de personal, miri, un
raig, vostès fan una viada. L’acta de l’IDI selecciona, dia 28 de
maig de l’any 1998, fa l’entrevista la Sra. Mari Pau, personal, dia
29 de maig del 98; i la Sra. Segura és contractada dia 22 de maig.

(Aldarull a la sala)

A veure, repetesc, se selecciona dia 28 de maig del 98;
l’entrevista dia 29 de maig del 98 i la Sra. Segura és contractada
el 22 de maig del 98. Bé.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. González Ortea,
qüestió d’ordre, supòs.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Una cuestión de orden, Sr. Presidente. Quiero recordar que
ha llamado usted a la cuestión a la Sra. Castillo, cuando se
refería en el debate a temas estrictamente sanitarios. Me
maravilla y me disgusta profundamente que no haya llamado
usted a la cuestión a la consellera de Sanidad, cuando se refiere
a temas que no tienen absolutamente nada que ver con el
debate. Lamento profundamente una actitud tan absolutamente
sectaria.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. No he cridat a la Sra. Castillo
quan ha fet insinuacions en aquesta cambra de prevaricació,
cohecho y apropiación indebida a la Sra. Consellera. També



3548 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / fascicle 3 / 18 de desembre del 2001

 

sense treure cap a res. Per tant, crec que ha estat una manera
d’equilibrar la balança.

Passam a continuar el debat, correspon un torn en contra.
Grups que vulguin intervenir? Sr. Buele, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista, no; Sr. Gascón, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Les tres menys quart del vespre i
estam aquí discutint no sé ben bé què. Abans que se m’oblidi,
Sr. President, perquè jo ja no som jove, tenc una edad en què se
me’n van les coses, nosaltres no donarem suport a l’esmena a
la totalitat que ha fet el Partit Popular. Ho dic perquè he arribat
a sentir coses tan rares, de cop i volta m’ha semblat, jo supòs
que no, i supòs que és l’edat, jo no som jove, i ja no em passa
açò, he sentit que deia: consellera, amb la seva incapacitat el PP
estarà al seu costat. Es veu que sí, home, de fet n’hi ha algun
que podria anar a comprar pensions d’incapacitat. Però bé,
anem a deixar-ho així.

Jo, Sra. Castillo, venia aquí preparat a parlar de l’esmena a
la totalitat a la Conselleria de Sanitat, però clar, hem parlat de
coses que no tenen res a veure amb aquesta esmena, per tant
jo ja no llegiré res del que tenia escrit, m’ho havien dit els meus
companys abans, no parlis del que pensis dir, parla d’altres
coses. Al final tenien raó, no puc parlar d’açò.

Miri, jo tenc un caràcter, per l’edat, em perdoni, jo no som
jove, i ho dic perquè ens ho diu cada dia que surt que vostè és
jove, per l’edat tenc un caràcter ja més pausat; i a més estic
grassó, m’agrada el bon menjar, el bon beure, som amable
normalment, ara, que em fotin el dit a l’ull em molesta. Miri, i
que vostè parli aquí d’En Rodríguez Ibarra i que va fer, miri, a
què sí seria molt molest que un sortís i digués i n’hi va haver
un, que ara mana, que escrivia cartes en contra de la, jo què sé,
per exemple, del títol VIII de la Constitució. Eh, que emprenya
açò, Sra. Castillo? Jo no li diré. A mi sí que m’emprenyaria, o em
diguessin: i el president honorari del teu partit, abans de ser
president honorari què va ser? No li diré tampoc. M’emprenya
que faci açò, però bé, tenc un bon caràcter, em passa de
seguida, vull dir que no hi ha més problema.

Ha parlat vostè d’Inca i de no sé què i de la primera pedra,
que es veu que volen posar la primera pedra el govern aquest,
com van posar la primera a Son Llàtzer i miri la segona el que va
tardar i fins ara, fins el desembre d’aquest any, en acabar
l’hospital. Vostè sap que en aquell hospital que no hi ha
metges, no hi ha no sé què, no hi ha ni malalts; sap que hi ha
una circular en els centres de salut que diu que no enviïn
malalts a aquest hospital? És molt fort. Per a açò és que estan
pressupostats 6.000 milions de pessetes per a l’any que ve, per
al cost real, i vostè ho sap, seran 12.000 milions. Jo no li diré
que la transferència de sanitat és dolenta, no li diré, pens que
pot estar bé a un moment donat, però no és per tirar coets.

Vostè ha donat unes dades i jo casualment, perquè de
vegades pens dir i diran el que no han de dir, doncs miri, jo duia
aquí unes dades d’INSALUD; no ho saben que tenc açò, però

ho tenim, diuen, ho dic perquè la conselleria no les tenia
aquestes dades, perquè no les ho havia donat l’INSALUD, és
que és gros, li he hagut de donar jo avui, vagi a saber on ho he
trobat jo; miri: despesa de l’any 2000, vostè no sé què ens ha
dit, però realment varen ser 72.000 milions; i l’any 2001, 78.000.
Açò el diu l’INSALUD, no ho dic jo, açò ho diu el senyor de la
carxofa aquella, que quan veu una carxofa parla tot d’una, el Sr.
Rodrigo de Santos, això ho diu ell. No, no, no és açò, això és el
que val, jo els llibrets, els pamflets no, jo no tenc edat, jo entenc
que no som jove, però miri és açò, què vol que li digui.

Llavors, la despesa de l’INSALUD no és la que vostè diu,
és més alta i la transferència, insisteixo, no és dolenta; però
tampoc no és per estar tan contents. Anirem fent, però bé,
haurem de fer el que podrem. I una altra cosa, a l’anterior
legislatura jo tenia unes discussions molt interessants amb el
conseller, i ho dic amb tota l’amabilitat possible, perquè és cert;
no som tan joves i clar, teníem unes converses diferents; però
quan vàrem arribar a un acord, quan jo li deia a ell és que
vostès no fan res, i ell deia, no, és que vostès no varen fer res;
vàrem arribar a un acord que era que sempre havia estat
aquesta autonomia maltractada sanitàriament, sempre. Però jo,
ara (...) em preguntava, punyeta, i des de l’any 96 què han fet
de nou, a part de parlar i parlar, el Rodrigo, parlar, venga?
L’Hospital de Son Llàtzer? No, el varen començar abans,
evidentment el varen acabar perquè seria molt fort que no
l’acabassin; a Manacor, tampoc; licitar Son Dureta per 12.000
milions i després haver d’indemnitzar i treure’n un altre?
Menorca, que l’han licitada el dissabte? Amb una cosa molt
grossa, el consell insular va votar, per unanimitat, que es
revisassin els plànols, el Parlament va votar per unanimitat que
es revisassin els plànols, el FES ho va fer; ho va fer PPI en el
seu estadi inicial. I què passa aquí? No han fet ni cas, si vol li
puc mostrar enquestes de 15 dels 16 caps de servei de
l’hospital dient que millor esperar i fer-lo nou d’una altra
manera que no fer-lo com es fa. Serà un problema que tendrà la
comunitat autònoma que li ha dit aquesta tarda la consellera.

Ens ha parlat de Son Llàtzer, ja li he dit, ens ha parlat d’Inca
i jo, és que clar, no havia preparat res de tota aquesta història;
jo ho entenc perfectament, entenc perfectament que quan un ha
governat molts d’anys, no és el seu cas, perquè és molt jove,
però el seu partit sí; però quan un ha governat molt temps, i jo
he estat a l’oposició molt temps i la veritat, m’agradava estar a
l’oposició, li diré francament, perquè surts aquí, li fots i venga,
campi qui pugui i després ja veurem què passa; però jo ja li dic,
un ha de sentir una impotència quan està a l’oposició, perquè
clar, diu, jo feia açò i ara no ho fan, jo estic més d’acord, vagi de
passada, Sr. President, que estic més d’acord amb els
pressuposts avui en dia, els don suport totalment, ja que no
n’hem parlat ho dic així de passada, jo don suport als
pressuposts, però jo supòs que han de sentir una impotència
tan grossa, asseguts aquí i dir, punyetes, és que clar, estàs
impotent i la impotència no s’arregla discutint, la impotència
s’arregla amb açò.

Gràcies, Sr. President.

(Rialles i aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. En torn de rèplica, Sra. Castillo,
vol intervenir per cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, molt breument,
simplement li he de dir que jo he parlat de sanitat balear, he
parlar de reforma de salut mental i he parlat de pla sociosanitari,
són qüestions que avui per avui són competència d’aquesta
comunitat autònoma, per tant no em digui que no he xerrat del
pressupost.

Estic contenta, de totes maneres, de la seva intervenció, i
estic contenta perquè a la fi crec que, almanco vostè ens ha
entès; nosaltres no hem dit que aquesta finançació sigui per
tirar per coets, ni molt manco, nosaltres hem dit el mateix que
vostè acaba de dir aquí, que no és insuficient. Veu com és fàcil?
És fàcil que anem junts, és molt fàcil, sempre i quan no facin
demagògia, amb aquesta finançació podem anar junts, vostè ho
ha dit, però per favor deixin de fer demagògia i deixin de complir
dictats del seu partit a nivell de nacional.

Per acabar, Sr. President, em sap greu, però he d’aprofitar
aquesta intervenció per dir que jo no he acusat ningú de cap
delicte, perquè aquest no és el meu estil, simplement he
constatat un fet que la Sra. Consellera de Sanitat mai no ha
negat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Aquesta presidència no li ha dit en
cap moment que hagués acusat, sinó que ha apreciat
insinuacions que han quedat ben clares i estan reflectides al
diari de la cambra. Sr. Font, vostè no m’ha d’acceptar ni deixar
d’acceptar res, vostè, com a diputat, ha de mantenir un ordre
dins la sala i vostè no pot estar permanentment alterant l’ordre
i no els he acusat de res; he manifest per què havia pres una
decisió. I li agrairia que se cenyís a les seves intervencions i
guardàs l’ordre degut dins la cambra, cosa que no fa
habitualment.

En torn de contrarèplica, Sr. Gascón, vol intervenir? Moltes
gràcies, Sr. Gascón.

Debat 17 i darrer de globalitat, que és la resta d’esmenes del
debat número 16. Per a la defensa conjunta de les esmenes, té
la paraula el Sr. Rotger, no la té.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Perdoni, Sr. President, jo simplement, si em dóna la paraula
per alAlusions a la Sra. Consellera, en el tema de l’Hospital
d’Inca, volia fer una alAlusió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, no estam en aquest punt, entenc que no hi ha
hagut alAlusions, hi ha hagut menció de l’Hospital d’Inca, però
...

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

No, només era fer una breu menció d’aquest tema, si ho
considera oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Però, Sr. Rotger, és que no hi ha torn dintre el qual vostè
s’aixequi i em faci aquí una explicació d’un tema de l’Hospital
d’Inca, vostè té la seva intervinent en aquest aspecte, que ha
intervengut i no hi ha hagut alAlusions i no hi ha hagut cap
insinuació, diguem que pugui ser reglamentàriament acceptada
com una qüestió d’aquest tipus.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

És vostè, vostè és el president i jo el respect.

EL SR. PRESIDENT:

Voldria donar-li el torn de paraula, però no hi ha lloc en
aquest moment per a aquest torn de paraula, hi ha lloc per a la
defensa de les esmenes del Grup Popular en el debat número 17,
a tota una sèrie de programes de sanitat; si dintre aquesta
defensa hi ha algun comentari al respecte, doncs aquesta
presidència serà tolerant amb el mateix.

La diputada, Sra. Neus Marí, té la paraula per a la defensa
d’aquest bloc d’esmenes.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, anam a defensar les esmenes que
es mantenen a la Secció 18 de la Conselleria de Sanitat i
Consum i també a la secció del SERBASA, que les agruparem
per programes, intentarem concretar i ser breus perquè, a part
de l’hora que ja ens trobam i vist el debat com ha estat fins ara,
no tenim massa confiança en que prosperi massa.

En primer lloc defensaríem l’esmena 4702, del programa
411A, encara que té també ha fet esment a aquest tema en
concret la consellera de Sanitat quan ha sortit aquí a replicar
l’esmena a la totalitat, i bé, hem de dir que des del Grup Popular
consideram que en aquest pressupost s’hauria de reflectir,
d’una manera clara, la voluntat del Govern de construir el nou
centre de salut a Eivissa. És una esmena que hem repetit durant
tots els anys que han estat governant el pacte de progrés i és
una esmena que consideram que s’hauria d’aprovar, com hem
considerat cada any, perquè, fruit del protocol que es va firmar
entre el Ministeri de Sanitat i el Govern balear del Partit Popular,
es considerava que el Govern balear construiria el centre de
salut d’Eivissa i l’INSALUD construiria el centre de salut de
Santa Eulària, com així ho fa.
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Respecte al programa 413E, del Pla autonòmic de drogues,
consideram que és des dels consells insulars que s’han de dur
endavant les polítiques de prevenció i tractament de la
drogaaddicció i per a això demanam que es transfereixin als
consells insulars la partida prevista al pressupost i evitaríem,
així, duplicitats, deixant la gestió dels temes de drogues als
consells insulars, perquè ho poguessin fer directament o
traspassant-ho als ajuntaments.

Quant a consum, des del Partit Popular demanam que es
creïn les oficines d’atenció i informació al consumidor a Inca, sa
Pobla i Llucmajor per tal que s’incrementi la xarxa existent a l’illa
de Mallorca, que consideram que és insuficient.

Així mateix, al programa 443E, de protecció i defensa del
consumidor, des del Partit Popular creim que la quantitat que es
destina als pressuposts de l’any 2002 a l’Oficina d’arbitratge i
consum és insuficient, i consideram que per al seu correcte
funcionament s’hauria d’incrementar la quantitat
pressupostada.

El programa 413A, d’ordenació, planificació i inspecció de
serveis sanitaris, des del Partit Popular volem proposar la
creació de la figura del defensor del pacient. Estam a punt o
hauríem d’estar a punt de rebre les competències de
l’INSALUD i consideram que aquesta és una figura important
per protegir els usuaris de la sanitat de les nostres illes i, en
definitiva, és una manera d’apropar la sanitat als nostres
ciutadans.

Quant al programa 413C, de protecció de la salut, creim
necessari que es contemplin campanyes d’informació municipal
de control d’aigües de consum humà i també de detecció de
legionelAla, com a una mesura preventiva. Així mateix,
demanaríem també al Govern que impulsi la posada en marxa
d’un centre d’estudis sanitaris.

Quant a les esmenes de SERBASA, de la Secció 74, sobre
política sanitària i sociosanitària, tal com ja s’havia previst en
el protocol al qual també he fet referència abans, entre el
ministeri i el govern del Partit Popular, els hospitals del govern
a Mallorca s’havien de convertir en recursos sociosanitaris,
una vegada que es posàs en marxa l’Hospital de Son Llàtzer.
Per tant, en aquesta línia nosaltres pretenem que s’impulsin
aquestes polítiques sociosanitaris, però hem de lamentar que el
pla sociosanitari de les Illes Balears encara no hagi estat
presentat en aquest Parlament. De totes maneres, nosaltres
demanaríem, perquè es ves la voluntat del Govern de tirar
endavant aquestes polítiques sociosanitaris, que fes un
increment important a la quantitat pressupostària fixada pel
Govern i seria la corresponent a l’esmena número 4730.

En la mateixa línia, demanaríem l’adquisició i la reconversió
en sociosanitari de l’Hospital Militar de Palma, que aquí ja hi
hem fet esment altres vegades, en concret, i per això tampoc no
m’hi estendré perquè no tenim massa temps.

Quant al programa 411B, demanam que el Govern comenci
a treballar en el que hauria de ser o en el que haurà de ser la llei
de salut de les Illes Balears. Estam a punt de rebre les

competències de sanitat i encara desconeixem, com ha comentat
abans la meva companya, quin serà el model a seguir i
consideram que no estarem ben preparats per rebre-les fins que
no estigui ben estructurat amb una llei, com seria la llei de salut
que nosaltres proposam amb aquesta esmena.

Llavors també tenim una esmena en el mateix programa, que
faria referència a l’Hospital d’Inca, que jo demanaria al Sr.
President si ho pogués defensar el meu company i continuaria
amb el programa 412A. Hem presentat unes esmenes que
resumiré molt breument, que són referides al tema de salut
mental.

Consideram, com ja hem comentat en alguna altra ocasió,
que la partida destinada al psicogeriàtric sí que pareix que tenen
voluntat de posar en marxa aquest psicogeriàtric a l’entorn de
l’Hospital Psiquiàtric actual, però la veritat és que és un tema
que en els pressuposts no hi ve reflectit i nosaltres feim una
esmena per posar un increment a la partida corresponent,
perquè es pugui iniciar de forma immediata.

Quant al compliment del Pla de salut mental, demanaríem la
creació de recursos per a malalts mentals crònics, sobretot a les
illes Pitiüses i a Menorca, i seria consistent a pisos tutelats a
Eivissa i a Ciutadella i un centre de mitja i llarga estada.

No m’estendré més, perquè volíem també aprofitar per poder
defensar l’altra esmena, de manera separada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí, però ha sobrepassat el temps amb un
minut, vint-i-cinc, i li podia haver cedit torn al seu company o
haver defensat vostè l’esmena, però no esgotant tot el temps.

En torn de fixació de posicions, Sr. Gascón, en nom del Grup
Socialista.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, respecte a l’esmena
d’Inca que no ha pogut defensar el Sr. Rotger, jo voldria dir que
estan pressupostats 250 milions, que si han de venir les
transferències hi haurà més doblers per a aquest hospital. I de
tota manera, li dic sincerament que, des del nostre grup,
donarem suport que hi hagi un augment pressupostari per a
aquest centre, perquè així ho hem dit i així sabem que se
necessita.

Per una altra part, respecte, en general, a les altres esmenes,
nosaltres pensam que la figura del defensor del pacient s’haurà
de crear una vegada que tinguem les transferències en matèria
sanitària, estiguin assumides, passi un temps i llavors haurem
de valorar la presència d’un defensor del pacient.

Respecte a la 4703, de posada en marxa d’un servei
d’inspecció (...) centres sanitaris, dir que a la Direcció General
de Sanitat ja es disposa d’una secció d’actualització, per tant



no és oportú que es creï aquesta secció. La campanya
d’informació municipal de control d’aigües, des de la secció de
sanitat ambiental ja és fa, vull dir que per tant tampoc no s’ha
de fer.

I com sap el Sr. Fiol, que fa un gest, la campanya de la
legionelAla i de detecció es fan perfectament i ja es feien quan
vostè hi era, per tant vostè ho deu saber de més.

Per altra banda, dotar de mit jans necessaris per al seu
desenvolupament l’Oficina d’arbit ratge i consum, nosaltres
sabem i vostè també que a la Direcció General de Consum no hi
ha cap oficina d’arbitratge, per tant no s’han de dotar de més
necessitats. El que existeix és la Junta arbitral de consum de
Balears que funciona perfectament i pensam que no és
necessària aquesta esmena.

I per últim, dir-li, sobre la creació d’oficines de consumidors
a Inca i a altres dos indrets que, des del 2001 que es porta una
política d’obertura d’oficines, se n’han obert tres, ara està en
marxa obrir la de Marratxí. I aquest any 2002 s’obriran dues
oficines més, per tant pensam que estem en bona línia i aniran
obrint-se poc a poc, però no les que vostès demanen.

Gràcies, per tant, Sr. President, no donarem suport a cap de
les esmenes presentades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Substanciat aquest debat, que
és el número 17, procediríem a la vot ació, si els grups estan
d’acord votaríem totes les esmenes plantejades a les seccions
discutides avui en aquesta sessió, que són les del debat 13, de
globalitat, resta d’esmenes d’un debat anterior de la Conselleria
d’Interior; les dels debats 14 i 15, de la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, i les dels debats 16 i 17 de la
Conselleria de Sanitat.

Sí, Sr. Flaquer? Ah, perdó, pensava em demanava la paraula.

Votam les esmenes de tots aquests debats efectuats avui
vespre. Senyores i senyors diputats, poden procedir a la
votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra:
28. Aleshores, queden, en virtut d’aquest resultat, rebutjades
totes aquestes esmenes dels debats esmentats.

I amb això, suspenem la sessió, fins demà, a les onze hores
del matí. Se suspèn la sessió.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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