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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió plenària corresponent al dia d’avui i
com és costum començam amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1660/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a paritat electoral.

La primera d’elles la 1660, relativa a paritat electoral que
formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular jo voldria formular aquesta pregunta al President
del Govern, però veig que no hi és com és la seva costum,
normalment no sol venir a les sessions parlamentàries. Però sí
vull dir que des del Partit Popular estam per la paritat, com és
natural, des del Partit Popular creim en la igualtat entre homes
i dones, com no pot ser d’altra manera, però també des del Partit
Popular creim en polítiques actives que ajudin a la dona a tenir
més fàcil la seva incorporació en el món laboral, polítiques com
podria ser fomentar temes de guarderies, ajudes a domicili,
intentar fer flexibles els horaris laborals, això sí son mesures que
ajuden la dona a incorporar-la i donar-li més facilitats en el món
laboral. 

Però la Llei de paritat electoral que el Govern ha aprovat i
durà aquí al Parlament, des del Grup Popular creim que és
únicament una llei, una tramoia d’imatge per intentar aconseguir
uns rèdits electorals. Jo li volia demanar al Sr. Antich, el
President de la nostra comunitat que si està tan convençut que
aquesta és la millor solució per a la nostra comunitat perquè hi
hagi una igualtat real entre homes i dones, si està tan
convençut que això ha de ser així, idò ell té a les seves mans en
aquest moment un Govern allà on hi ha 14 conselleries, allà on
en aquest banc d’aquí, ho poden veure vostès, dels 14 només
hi ha tres dones. És a dir, que el Govern del Sr. Antich la seva
paritat avui és un 20% dones i un 80% homes, això és la paritat
real que creu el Sr. Antich. Jo li vull demanar si realment creu
amb la llei que ha duit aquí al Parlament i a veure si està d’acord
i està disposat demà a fer una renovació de Govern i posar en
pràctica allò que predica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salom. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, dir-li que la resposta és
molt fàcil i senzilla, el pròxim Govern que formarà el Sr. Antich
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a la propera legislatura tendrà i respectarà aquesta paritat que
ell personalment ha anunciat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Salom té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. És ara no d’aquí a un any, ara
si realment creuen amb aquesta paritat i realment creuen que la
solució per intentar que hi hagi més igualtat entre homes i
dones és aquesta llei, vostès tenen l’obligació de demà mateix
fer una renovació de Govern, si no és així és que vostès no hi
creuen, vostès no creuen amb aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom el seu temps està esgotat. Sr. Conseller
d’Interior té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa  i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada i senyors del Partit
Popular jo crec que vostès en aquesta legislatura s’han sumat
al no, són el partit de la negació i aquesta negació els ha
aportat anar contra les tendències actuals que hi ha i és a
diferents països allà on la paritat és una realitat. Per tant, crec
que vostès n’haurien d’aprendre bona nota i apuntar-s’hi. 

I li diré una cosa Sra. Salom, vostè com a dona crec que
també hauria de donar, juntament amb les diputades del seu
partit, suport a mesures que tendeixin a una discriminació
positiva de la dona. Li recordaré un senzill article d’un mitjà de
comunicació d’avui, deia analitzant les diferents llistes que hi
havia, que vostè seria una de les persones que tal vegada dins
el seu propi partit enlloc de tenir el número 8, passaria a tenir el
número 6 i... 

(Aldarull a la sala)

 I jo la consider tan vàlida com els que li varen posar, és una
qüestió conceptual de discriminació positiva i per tant, li vull
reconèixer des d’aquí, que jo no consider, com moltes vegades
fan companys del seu propi grup parlamentari, que qualifiquen
a les dones com a floreres, jo li diré que amb vostè tenc
discrepàncies polítiques però em mereix tot el reconeixement
com a dona i com a parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I. 2) Pregunta RGE núm. 1661/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informació als ciutadans en relació amb les ajudes
del Govern central per les tempestes de l'11 de novembre.

Passam a la segona pregunta la 1661, relativa a informació
als ciutadans en relació a les ajudes del Govern central per les
tempestes de dia 11 de novembre que formula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup Parlamentari Popular que té
la paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria demanar al Govern del
sí, a tot allò que fa Madrid i a tot el que fa en Jaume Matas, a
veure si pensa que la informació donada en un Consell de
Govern i repetida per consellers d’aquest Govern, si les
informacions són correctes sobre el reial decret aprovat pel
Govern i ratificat per tots els partits polítics en el Congrés dels
Diputats la setmana passada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

El Govern de les Illes Balears no informa sobre actuacions
que fan altres administracions, únicament n’opina, unes
vegades favorablement i altres desfavorablement.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Pastor té la
paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo crec que el conseller m’ha contestat, el Govern d’aquesta
comunitat no informa, el Govern d’aquesta comunitat
desinforma i diu mentides, m’ha contestat vostè Sr. Conseller.
Aquí hi ha un reial decret que vostès crec que ni s’han llegit,
davant una falta molt greu, davant els ciutadans d’aquesta
comunitat. Vostès estan capficats per anar en contra de Madrid
i anar en contra de’n Jaume Matas i això crec que no és la seva
responsabilitat, els ciutadans d’aquesta comunitat esperen una
altra cosa de vostès, o esperaven jo crec que ja els coneixen.
Aquesta cortina de fum de “Madrid no fa res” ja és transparent,
els ciutadans ja hi veuen darrera, per tant, ja no es deixen
enganar.

Jo li demanaria Sr. Conseller, que es llegeixi el reial decret i
digui la veritat i que em digués d’on treu la quantitat de 50
milions de pessetes que dóna el Govern central. Aquí en aquest



3992 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 92 / 30 d'abril del 2002

 

reial decret s’està parlant de 12 articles, els quals vostès ni tan
sols ha fet referència. Crec que el seu Govern evidentment no
ha d’informar, però el que no pot fer és dir mentides i
desinformar, el que vostès han dit, fins i tot, emprant el Consell
de Govern, a una roda de premsa després del Consell de Govern
és totalment fals i crec que és una manca de respecte no cap al
Govern central, vostès no n’hi tenen cap ni un, sinó cap als
seus ciutadans que vostès representen.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Bé, és curiós que el Sr. Diputat realitzi aquesta pregunta i
que els ciutadans de les Illes Balears no haguessin pogut veure
una roda de premsa de la Delegada del Govern o del Sr. Matas
explicant quines eren aquestes ajudes, probablement jo crec
que les deficiències econòmiques que mostrava aquest decret
llevaven les ganes a més d’un de fer l’oportuna presentació.

Però vostè m’ha fet una pregunta específica i jo li contestaré
i en tot cas demani quan pugui la paraula i digui si dic o no la
veritat. Estableix un límit clar per a els infraestructures
municipals de 4,5 milions d’euros, juntament amb sis
comunitats autònomes i el Govern de les Illes Balears diu que
aquesta quantia és totalment insuficient i demana al Govern de
l’Estat, el Govern de Jaume Matas i José Maria Aznar que
reconsiderin aquesta xifra perquè només la comunitat de les
Illes Balears són 5.900 milions de pessetes. I li diré una altra
cosa, responsables polítics de comunitats autònomes del Partit
Popular opinen igual que el Govern de les Illes Balears, però
tenen una diferència respecte a vostè, mentre vostè defensa
amb ulls tancats el Partit en el qual milita, altres defensen la
seva comunitat autònoma. 

Per tant, el meu reconeixement cap al Govern de la comunitat
autònoma de València que ha fet una crítica respecte la
subvenció, considerant-la insuficient amb un tarannà cap a
Madrid perquè  reconsiderin aquesta xifra i que la incrementi,
com demana el Govern de les Illes Balears, demanam una reunió
amb Madrid per reconsiderar i des de la lògica arribar a un
acord. Per cert, no hem rebut resposta, però entra la dinàmica
normal, crec que seria bo que poguessin realitzar una reunió i
poder analitzar quina és la quantia necessària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I. 3) Pregunta RGE núm. 1662/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pins que resten per retirar del temporal de dia 11 de
novembre.

Passam a la tercera pregunta la 1662, relativa a pins que
resten per retirar del temporal de dia 11 de novembre, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La pregunta que formulam és quants
de pins caiguts a causa del temporal de dia 11 de novembre
resten per retirar a dia d’avui, quants en queden Sra. Consellera
dels 125.000 que ha de retirar l’Administració i quants en
queden dels que han de retirar els particulars? Aquesta darrera
quantitat vostès encara no l’han donada i nosaltres demanam
la totalitat, a veure quants en queden a dia d’avui? Quants n’hi
hem de sumar a aquells 80.000 que en data de dia 4 d’aquest
mes en curs en quedaven?

I una altra qüestió, Sra. Consellera, aquests pins que els
propietaris no han sol Alicitat ni subvenció ni ajuda a
l’Administració, quants en queden en definitiva per retirar Sra.
Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gaspar Oliver, vostè ja sap perfectament quants de pins, ja li
vaig dir a una comissió parlamentària que vàrem tenir fa uns
dies, li tornaré a repetir el mateix. En primer lloc és molt difícil
exactament el número de pins que han caigut i per tant, el
número de pins que queden per retirar perquè en aquest
moment s’està avaluat tot i cada una de les instàncies que han
entrat a les distintes conselleries.

Per altra banda repetir-li que en primer lloc es va estimar amb
una 180.000 arbres caiguts i que en aquest moment s’ha realitzat
un 78-80% de la feina dins allò que és zona pública i també
s’està fent un percentatge important dins la propietat privada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Consellera, no ho sé i no ho
sé perquè vostè no m’ho ha contestat i em cregui, em sap greu
ser pesat si ho sapigués no seria pesat, he de ser pesat perquè
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vostè no vol contestar, ja vaig haver de demanar per escrit en
part al President d’aquest Parlament i avui he de reiterar la meva
petició d’empara, vostè no contesta. Em diu que ha retirat un
percentatge important de l’Administració d’aquests 125.000 i
em diu que d’allò que han de retirar els particulars, s’ha retirat
un percentatge important. 

Vostè Sra. Consellera no vol contestar perquè vostè amaga
la realitat, el problema és molt més greu no són 125.000 pins,
són molts més, però vostè ho amaga i no ho vol dir perquè vol
amagar aquesta realitat del problema. Per favor em digui per
quants de pins han solAlicitat subvenció els particulars, la
petició va acabar dia 28 de febrer, de dia 28 de febrer a hores
d’ara vostè em diu que no sap per quants de pins han demanat
subvenció els particulars. Sra. Consellera si vostè no em diu
aquesta quantitat, no em torni a dir que jo ho sé perfectament,
vostè amaga la realitat i si no m’ho digui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el que passa és que vostè
no vol escoltar, que és una altra cosa. Per tant, ja li he dit un
parell de vegades, crec que ja és molt reiteratiu dir-ho una altra
vegada en aquest plenari, però li tornaré a repetir.

Miri, inicialment es varen estimar uns 180.000 arbres caiguts,
concretament pins, dins zona forestal, d’aquests s’han realitzat
a hores d’ara un 78% de zona pública i per tant, tot allò que
depèn del Govern, consells i ajuntaments s’ha retirat com li he
dit un 80% del total, per tant, prest serà d’un 100%. Respecte a
allò que han demanat els privats, per altra banda li he de dir que
no els ha de llevar la Conselleria de Medi Ambient, com sap
molt bé vostè, tenen una ajuda concreta per arbre caigut els
propietaris i li he de dir que nosaltres tenim en aquest moment
peticions per 101.000 arbres per part de propietaris que volen
que l’Administració actuï subsidiàriament i per tant, es tallin
aquests pins. En aquest sentit li he de dir que hi ha més de
25.000 pins retirats, es va començar la feina dia 1 de març i per
tant, jo diria que s’està fent una feina molt eficient en la retirada
dels pins Sr. Gaspar Oliver, no vulgui fer d’això un drama, el
que hem de fer en tot cas és cercar solucions a un tema. 

Si em permet, evidentment li vull dir una cosa, si hi ha
aquest gran interès per part del Partit Popular per fer d’aquest
tema un tema de primera magnitud jo li diré, miri parlin amb el
Ministre de Medi Ambient, parlin amb ell, parlin amb ell i els ho
dic per una raó perquè precisament no s’està retirant ni un arbre
de les zones que depenen del Ministerio del Govern central, per
exemple les bases militars i sí li puc dir que s’han llevat 3.984
arbres de Cap Pinar, 2.696 de la Base de Porreres i 42 de Cap
Blanc i no hi ha hagut ni una sola ajuda per part del Govern
central per retirar ni un arbre d’aquests i això ho ha de saber

aquest Parlament i ho ha de saber la societat perquè si no és
així, vostès el que fan és treure les coses de lloc, com sempre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 1671/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a torrents de les Illes Balears.

Passam a la quarta pregunta la 1671, relativa a torrents de
les Illes Balears que formula l’Hble. Diputada Sra. Catalina
Mercè Amer i Riera del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Continuam parlant també del temporal de passat mes de
novembre que fou un dels més grans en la història d’aquest
arxipèlag i crec que aquest Parlament se n’ha fet ressò en
repetides ocasions. Aquest temporal va afectar zones de la
costa, així com també infraestructures de l’interior per molts de
milions d’euros de pèrdues, danys que es varen produir a
particulars, però també a infraestructures públiques. 

En situacions com aquesta quan es produeix una catàstrofe
d’aquesta magnitud s’espera lleialtat institucional i solidaritat
de les diferents administracions, això és el que esperen els
ciutadans d’aquestes Illes. Tanmateix el Govern de l’Estat
espanyol va aprovar un decret, el Decret 1/2002 en el qual es
concedien 4,5 milions d’euros a repartir entre totes les
comunitats afectades, en total 7 comunitats autònomes, una
quantitat ridícula. El Govern de les Illes Balears ha intentat
donar una resposta amb colAlaboració dels consells insulars i
ajuntaments i és per això que aquesta diputada demana per la
recuperació dels danys produïts a torrents, en concret per les
obres realitzades a torrents de les Illes Balears després del
temporal del passat mes de novembre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Idò
precisament en aquest moment hi ha en marxa, com a obres
d’emergència a causa del temporal del novembre del 2001, 12
actuacions amb un import de més de 2 milions d’euros i
aquestes obres són les següents: 
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En primer lloc condicionament i reconstrucció dels murs al
Torrent de s’Arenal Gran a Sant Joan de Labritja,
condicionament i reconstrucció dels murs del Torrent de Sant
Antoni de Portmany, actuacions de retirada d’arbres caiguts a
tots els llits dels torrents de l’illa d’Eivissa, condicionament del
llit i reconstrucció dels murs del Torrent de Santa Eulària de’s
Riu, condicionament del llit i reconstrucció del murs del Torrent
del Port de Sant Miquel, terme municipal de Sant Joan de
Labritja, condicionament de llit i reconstrucció dels torrents
de’s Mercadal i Alaior, condicionament del llit i reconstrucció
dels murs del Torrent de Llucmajor, condicionament del llit i
reconstrucció al Torrent de Palma, condicionament del llit i
reconstrucció al Torrent de Ses Salines a Santanyí,
condicionament del llit i reconstrucció dels murs al Torrent de
Sóller, condicionament del llit i reconstrucció dels murs als
torrents dels municipis de Capdepera, Inca i Montuïri, el mateix
a Campanet i Pollença.

Per tant, es duen 12 actuacions com a mesures d’emergència
a causa del temporal. Per tant, crec que s’està fent una actuació
adequada per fer front als efectes d’aquest temporal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra. Amer? No
vol intervenir.

I.5) Pregunta RGE núm. 1663/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi de l'empresa Icomos.

Passam a la cinquena pregunta la 1663, relativa a estudis de
l’empresa Icomos que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i
Tur del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquests dies es parla
molt a Eivissa i Formentera del futur museu d’aquesta darrera
illa, per cert em sap molt greu que es parli amb termes tan
negatius, en tornarem a parlar la setmana que ve. Ahir un diari
que es publica a Eivissa, li demanava personalment li demanava
a vostè que rectifiqués el projecte d’aquest museu, però per
arribar a aquest projecte que vostè em va entregar, molt
amablement la setmana passada, es basava en un estudi
encarregat a l’empresa Icomos i aquest estudi, en el qual
nosaltres i personalment jo hi estam molt interessats, li venim
demanant des de l’11 de gener de l’any passat, li vàrem reiterar
el 31 de maig de l’any passat, li vaig tornar a demanar dia 1
d’abril d’enguany i li torn a demanar el dia 20 d’aquest mes,
quin misteri té aquest document perquè vostè no vulgui o no
pugui entregar-me?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Marí,
si vostè té interès en llegir novelAles de misteri ho faci, però no
es pensi que hi ha cap misteri darrera el projecte que no li ha
estat entregat, el projecte li ha estat entregat en el moment que
ha estat acabat, s’han endarrerit més del que era previsible i
desitjable per la meva part i li vàrem entregar, crec, després de
10 dies de la seva entrega al Consell d’Eivissa, concretament a
la Consellera de Cultura i al Batle de Formentera, tot seguit li ho
vàrem enviar a vostè.

Respecte que se’n parla molt, evidentment he llegit allò que
el cap de premsa del PP d’Eivissa va publicar a un diari ahir, a
partir de les seves subratllades probablement amb un retolador
groc que vostè li va oferir, però evidentment jo continuo
confiant en la condició humana i per tant, tenc la certesa que la
majoria de gent que analitzi o que miri el projecte museogràfic,
evidentment pot ser objecte de correcció si és que s’ha de fer.
Jo repetesc tenc confiança en la condició humana i seguesc
confiant que la gent que miri el projecte museogràfic veurà allò
que realment és, un projecte museogràfic moderníssim,
interessantíssim que converteix Eivissa amb l’objecte de
contemplació, per dir-ho d’alguna manera, museística i tot això
perfectament contextualitzat. Ara que hi pugui haver algun cap
de premsa del Partit Popular d’Eivissa que faci, per dir-ho
d’alguna manera, desqualificacions simplificadores, sectàries i
maniquees d’aquest projecte museogràfic, li he de confessar
que no em preocupa gens ni mica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Menys em preocupen a mi les seves
afirmacions totalment fora de lloc i que falten absolutament a la
veritat. Vostè és un mentider, el Partit Popular no té cap cap de
premsa a Eivissa i vostè menteix descaradament davant tots els
membres d’aquest Parlament quan diu que jo he subratllat en
groc aquest projecte museogràfic, mentider Sr. Pons, vergonya
de parlar d’Eivissa i Formentera amb termes absolutament
despectius, per a Formentera, no Eivissa com vostè ha dit i
despectiu per a aquest diputat. 

Li deman que empri les armes parlamentàries degudes i no
que cerqui la mentida per defensar allò que no en té. La setmana
que ve en parlarem amb el conseller de Turisme d’aquest
museu, però que digui mentides vostè... sí, sí Sr. Conseller
perquè fa un tractament molt despectiu del turisme a
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Formentera i avui li he entregat una pregunta que li formularé
dimarts de la setmana que ve. Sr Pons, la veritat és que
esperava més modèstia i més veritat en les seves respostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Educació i Cultura. 

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

Gràcies, Sr. President. És evident que el Sr. Marí no entén la
literatura i per tant, no és capaç de veure els sentits que hi
pugui haver darrera una frase. He dit que el va sortir al diari que
vostè ha esmentat era el cap de premsa del PP i que ell li havia
presentat els plànols que jo li vaig donar i el projecte
museogràfic subratllat a fi que tragués al diari les frases que el
Sr. Marí creia que podien fer mal al projecte, el Sr. Marí diu que
jo som un mentider, això vol dir una persona que sap interpretar
els fets i el Sr. Marí lògicament s’ha defensat vessant la tinta
negra com els calamars a fi d’autoocultar-se.

Efectivament el Sr. Marí degué passar a la periodista que
exerceix de cap de premsa del PP a Eivissa tot una sèrie de
retolacions, de frases perquè s’hi recreés periodísticament, això
no és cap mentida és una interpretació dels fets que s’ha
produït i no passa res Sr. Marí...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. 

Sr. Marí el crid a l’ordre

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

De res.

I.6) Pregunta RGE núm. 1664/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de l'empresa Majorica.

Passam a la sisena pregunta la 1664, relativa a situació de
l’empresa Majorica que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Pastor i Cabrer del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En aquesta pregunta la vaig formular
deu fer unes tres setmanes i per desgràcia no ha perdut
actualitat Sr. Vicepresident, és a dir, jo crec que és més actual

que mai, cada dia té més actualitat el tema de Majorica per a tots
els manacorins i per a tots els ciutadans d’aquesta comunitat.

Nosaltres vàrem entrar a la seva compareixença en el torn de
preguntes preocupats, però li he de dir Sr. Sampol que vàrem
sortir més preocupats i jo li diré el perquè. Vàrem veure que
l’única sortida que dóna el Govern en aquesta anomenada crisi
de Majorica, jo crec que ja fa massa temps, sobretot per als
emp leats, que rossega. És a dir, l’única sortida que donen
vostès és la seva venda i això ens preocupa perquè això
evidentment no depèn ni dels treballadors ni del Govern, depèn
en aquest cas dels empresaris, que vostès no cerquin línies
alternatives a allò que podria ser una possible no venda per
part dels accionistes de Majorica. Ens agradaria saber si vostè
ens pot informar en aquest cas, a pesar que aquí tenim
demanada una interpelAlació al Govern en el tema de Majorica,
si ens pot explicar si hi ha alguna novetat durant les darreres
setmanes que aquest grup parlamentari hagi de conèixer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Pastor l’he de corregir, el
Govern ha manejat dues possibilitats, una ampliació de capital
per part dels actuals accionistes segons recomanacions d’un
estudi fet per un auditor independent i en cas de què no anés
bé aquesta primera opció que els empresaris posessin l’empresa
a la venda abans d’abocar-la a una fallida més absoluta. 

Els accionistes actuals han manifestat que no estan
disposats a fer aquesta ampliació de capital necessària i la
novetat és que els darrers dies han anunciat que tenen
l’empresa en venda, em consta que en aquest moment hi ha
negociacions i l’única cosa que esper és que acabin bé i que o
els actuals accionistes o uns futurs accionistes facin l’aportació
de capital necessari per sanejar aquesta empresa, la qual jo crec
que té un futur. Les informacions que tenc és que la cartera
internacional està pràcticament intacte, això vol dir que es
conserva la cartera de clients i simplement crec que amb una
aportació de capital aquesta empresa en qüestió d’any dos
anys podria tornar a donar beneficis, donada la situació
internacional de la perla en aquest moment que no és dolenta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Pastor té la
paraula. 
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, no tenc gaire temps
perquè és un torn de preguntes, però jo crec que estam davant
una situació que ara sembla menys greu, estam davant la
temporada d’estiu, però tots sabem que una vegada s’hagi
acabat la temporada d’estiu en el mes de setembre o d’octubre
podria ser que ja no hi fóssim a temps, no ser a temps a la
voluntat que tenim tots i no en tenc cap dubte que també és la
voluntat d’aquest Govern de salvar l’empresa Majorica.

Jo només li deman una cosa Sr. Vicepresident, en aquest
cas, faci tots els esforços però no tanqui les portes a una
possible negociació en cas que els empresaris no vulguin
vendre, perquè crec que seria un error que no només pagaria
aquest Govern, jo crec que pagaríem tots i sobretot ho pagarien
aquestes més de 500 famílies que avui, vostè ho sap, però jo
també ho sé perquè som de Manacor, viuen d’una manera jo
diria que en aquests moments dramàtica. Per tant, demanaria al
seu Govern i també al seu President, veig que tornar estar
absent i que encara no s’ha pronunciat en aquest tema, que ens
digués exactament fins allà on vol arribar el seu Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la postura del Govern és
molt clara i si vostè no està d’acord amb postura que ha
mantingut fins ara el Govern, és ben lliure de proposar una
alternativa, jo li vaig explicar ja a una altra pregunta a una
compareixença parlamentària i clar allò que per al Govern és
molt difícil a una empresa valorada en 11.000 milions de
pessetes, que els socis només han aportat 1.000 milions de
pessetes, bé arriscar recursos públics de tots els ciutadans i
ciutadanes. Les portes tancades a l’actual propietat no hi estan,
simplement l’auditoria independent ha dit que aquests senyors
han d’aportar un mínim de 2.000 milions de pessetes, si fan
aquesta aportació tendran el Govern per colAlaborar amb el que
faci falta, així com ens havien demanat els actuals accionistes.
Porta tancada cap ni una, però el que no podem fer és regalar
doblers a una gent que ha vengut de fora, que ha hipotecat
aquesta empresa i que no té la voluntat d’arriscar doblers
privats per fer-la surar i els ha d’arriscar el Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern, el seu temps està
esgotat.

I.7) Pregunta RGE núm. 1665/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a homologació de la llicència federativa de pesca esportiva
recreativa.

Passam a la setena pregunta la 1665, relativa a homologació
de la llicència federativa de pesca esportiva recreativa que
formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular dia 4 de març de 2000 va presentar una proposició no
de llei instant el Govern perquè homologués la llicència
federativa de pesca, en aquesta proposició no de llei els partits
del pacte de progrés, com no podria ser d’altra manera a una
iniciativa del Partit Popular, varen votar en contra, alAlegant que
hi havia converses entre la conselleria i la pròpia federació i
alAlegaven que el més prudent a criteri seu era esperar que
aquestes converses arribessin a bon port. 

En repetides ocasions aquest diputat ha formulat preguntes
interessant-se per aquest mateix problema i concretament dia 27
de setembre de 2001 la resposta del conseller d’Agricultura i
Pesca no sabia quan homologarien aquesta llicència. Avui he
pogut llegir casualment a la premsa que la conselleria ha
modificat el decret i nosaltres demanam avui i feim aquesta
pregunta, a veure si mitjançant aquest decret la conselleria ha
homologat ja la llicència federativa de pesca esportiva i
recreativa?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Oliver, com molt bé vostè ha dit el tema de l’homologació de la
llicència federativa va ser plantejat en aquesta cambra i també
és una antiga reivindicació de la Federació de pesca esportiva
que topa en la dificultat que segons la normativa vigent els
únics organismes competents per expedir llicències de pesca
són la Conselleria d’Agricultura i Pesca i els consells insulars.

Efectivament, com a resultat de les converses amb la
Federació de pesca esportiva s’ha arribat a la solució de crear
una llicència específica anomenada “de pesca esportiva,
exclusiva per als pescadors amb llicència federativa i que és
vigent des de l’entrada en vigor, dia 30 d’abril, del Decret
61/2002, de 19 d’abril. Aquesta llicència de pesca esportiva és
gratuïta, tot i que tan sols serveix per participar en competicions
oficials i entrenaments; a més aquesta llicència té la mateixa
llicència que la federativa i suposa, a efectes pràctics, entenem,
la tan demanada homologació.
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Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sr. Oliver, té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Ens alegram, Sr. President, Sr. Conseller, que a la fi s’hagi
homologat aquesta llicència. Aquest era un compromís del
Partit Popular en aquesta campanya electoral, un compromís
que no va poder dur a terme a la passada legislatura perquè hi
ha qüestions que no tot es pot arreglar, que ens hagués agradat
però que sí, que ens havíem compromès a homologar durant
aquesta legislatura. Ens n’alegram, idò, encara que amb dos
anys de retard, des de dia 4 de març del 2000, però jo crec que
ens hem de felicitar que hagi arribat aquesta homologació de la
llicència, que era una reivindicació que venien fent tots els
esportistes i molt concretament a través de la seva federació
balear de pesca.

Per tant, Sr. Conseller, li he de donar l’enhorabona per haver
pogut dur a terme aquesta homologació, encara que, això sí,
amb dos anys de retard però allò important és que s’hagi fet.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, efectivament creim que és
un fet important, i tan sols remarcar que ha estat fruit d’un
àmbit de consens que és el Consell Pesquer de les Illes Balears,
on tant la federació com el conjunt de representants del sector
pesquer han arribat a formes d’acord arribant a aquesta solució
final.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. 

I.8) Pregunta RGE núm. 1668/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a evolució de les reserves turístiques.

Passam a la vuitena pregunta, 1668, relativa a evolució de
les reserves turístiques, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, ja fa unes setmanes que es va decidir per part del
Govern que el dia 1 de maig, demà, definitivament es
començaria a cobrar l’impost turístic. Per tant, una vegada
coneguda per part dels mercats emissors la immediata
implantació de l’ecotaxa, ens pot informar de quines són les
darreres dades sobre l’evolució de les reserves turístiques pel
que fa a les nostre illes?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Les darreres dades a què podríem fer referència del
mes de març i del mes d’abril, dins el mes de març hi ha un
lleuger augment de reserves, especialment dins el mercat
anglès, un 4% més que l’any passat; dins el mes d’abril la
tendència ha estat menys 3, és a dir, molt pròxima també a l’any
passat, però és exactament 3 punts millor que la tendència
mitjana que el mercat anglès. Dins el mercat alemany la
tendència és d’unes reserves similars a l’any passat, el que
passa és que tant en el mercat anglès com en el mercat alemany
hi ha una acumulació de reserves negatives a causa dels mesos
passats.

De totes maneres, nosaltres creim que la tendència és a la
recuperació i que en el còmput global, ja no només del mercat
anglès o del mercat alemany, sinó de tots els mercats emissors,
tenint en compte que el mercat italià, el mercat francès i el
mercat espanyol milloren les reserves o les perspectives de
l’any passat, farà que tenguem una temporada similar a la que
vàrem tenir l’any passat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí Serra, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, entenc de les seves
paraules que aquestes xifres són absolutament normals i que no
hi ha gran diferència respecte d’altres exercicis. I, fins i tot
tenint en compte la crisi econòmica que pateixen alguns dels
mercats emissors de turistes a les nostres illes, podem
considerar que són molt similars a altres anys i fins i tot les
podríem qualificar quasi de positives; per tant, aquells negres
presagis que es deia que afectarien les nostres illes respecte de
l’impost turístic, crec que, sortosament, no són massa certes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, jo crec que
les previsions són que tendirem a una temporada similar a la de
l’any passat; és a dir, el mercat en aquests moments està
distorsionat per un fet molt important que és la compra al darrer
moment. Dins Alemanya, la compra al darrer moment serà d’un
47% de les vendes, que són quatre vegades més del que es va
vendre fa dos anys; i dins Anglaterra, la previsió de vendes al
darrer moment són d’un 41%, que és pràcticament tres vegades
més del que es va vendre el darrer any. Això fa que en aquests
moments sempre s’hagin de fer previsions amb una certa
prudència, però creim que la tendència es cap a la normalització.

De fet, també hi ha una altra qüestió que és important, que
es dóna ja dins el mercat anglès i dins el mercat alemany, abans
només es donava dins el mercat anglès, que és el creixement del
turisme individual, i això també és una qüestió que és nova, és
a dir aquest creixement és especialment del mercat anglès i fa
que les previsions sempre s’hagin de fer amb prudència. Però
creim que la tendència és una temporada similar al que podria
ser l’any passat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.9) Pregunta RGE núm. 1669/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialis ta,
relativa a hospitalització breu.

Passam a la pregunta número 9, 1669, relativa a
hospitalització breu, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquesta pregunta, per
error del diputat, no he posat que em referia a salut mental, com
és evident, voldríem saber, atesa una interpelAlació que hi va
haver sobre aquest tema fa unes setmanes, si es podria explicar
com evoluciona el número de llits d’hospitalització breu en
aquesta comunitat i les previsions que vostè té.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
Gascón, abans de les transferències hi havia a Mallorca 42 llits
d’hospitalització breu. Per a ser concrets, n’hi havia 16 a
l’hospital de referència de Son Dureta, i n’hi havia 26 al complex
hospitalari de Mallorca. Habitualment, li he d’explicar també,
que a l’hospital de Son Dureta se solien agrupar a l’àrea
d’observació entre 15 i 20 casos en espera de llit a les plantes
d’hospitalització. A Menorca, a l’Hospital Verge del Toro, hi
havia 7 llits. I a Eivissa i Formentera, a Ca’n Misses, n’hi havia
18.

Després de les transferències a Mallorca hi ha actualment
70 llits sectoritzats, miri, desglossats: 16 a Son Dureta; 30 al
Complex Hospitalari de Mallorca i 24 a Son Llàtzer, aquests llits
en condicions de seguretat adequada. Estan previstos 22 llits
a l’Hospital de Manacor per al quart trimestre d’enguany. O
sigui que, en total, Sr. Gascón, són: 70 llits operatius al dia
d’avui, a Mallorca, a l’illa de Mallorca; i per a final d’any, 92 llits
a tota Mallorca per a hospitalització breu en psiquiatria. O sigui
que, des de les transferències fins al final d’any, està previst
que haurem més que duplicat el número de llits d’aguts, que era
una antiga reivindicació en aquesta comunitat autònoma. Li he
de dir que a Menorca i a Eivissa en aquest moment estam
estructurant les necessitats dels casos de llits d’aguts per
veure si s’adeqüen o no a la realitat tant de l’illa de Menorca
com de la d’Eivissa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascón, no
vol intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 1670/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a salut mental infanto-juvenil.

Passam a la pregunta número 10, 1670, relativa a salut
mental infanto-juvenil, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, per evitar que algun
diputat intervinent en aquesta cambra hagi de sofrir llavors el
dolor de cor d’haver-me de molestar, faré una introducció una
mica llarga, si me permet la consellera. Durant els meus anys
que vaig ser responsable de l’educació en aquesta comunitat,
un dels problemes més dolorosos va ser l’escolarització d’un
infant, d’una nina concretament, que, a més de tenir d’altres
deficiències, estava afectada de brots psicòtics d’una enorme
violència. Aquest infant, a més, acompanyat d’això, la seva
complexió física la feia enormement difícil d’escolaritzar a cap
dels centres públics o concertats d’aquesta comunitat i, a més,
no existia cap unitat hospitalària per atendre-la. Això va obligar
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a arbitrar solucions de desplaçar-la a altres comunitats
autònomes, amb tots els problemes que això va suposar.
Finalment, aquest infant va retornar a aquesta illa i en aquests
moments ja no és en aquest món perquè es va suïcidar.

Aquest és un problema seriosíssim que té aquesta
comunitat, per tant jo conec, la pregunta és quina era la
situació, la conec perfectament perquè la vaig haver de patir,
però m’agradaria saber i sobretot què podem fer perquè aquests
casos, no molts, però que no es repeteixin, a una comunitat
que, aparentment, té un altíssim nivell de vida, però que deixa
determinades coses sense atendre. Jo crec que és important
treballar per solucionar aquests gravíssims problemes que
afecten no només les persones afectades, sinó també totes les
famílies i tot el sistema que ha d’atendre aquests alAlots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Jo també
m’hauria d’estendre una mica, perquè la veritat és que la salut
mental infanto-juvenil en el moment que vàrem assumir el
Govern a l’estiu del 99 era tristament deplorable. Hi havia, des
de l’any 89, Sr. Crespí, una indicació del Defensor del Poble,
que deia als governs pertinents que havien de treure de
l’Hospital Psiquiatre del recinte la unitat infanto-juvenil. La
veritat és que això ho vàrem fer de seguida, ho vàrem recollir i
de forma eventual, perquè sí que vàrem valorar que era molt
millor treure-los i els vàrem desplaçar al Casal Ernest Lluc,
perquè pensàvem que encara que fos eventual, com he dit, era
millor que no que estiguessin dins el recinte hospitalari.

Avui en dia ja tenim una nova unitat infanto-juvenil que, a
més de casos com el que vostè ha dit, que és molt greu, atén
altres tipus de casos; sí que li he de dir que abans, aquesta
unitat que s’havia tret del Psiquiàtric, comptava amb un
psiquiatre, amb una psicòloga i amb un administratiu. Li he de
dir que la nova unitat infanto-juvenil té tres psiquiatres, tres
psicòlegs, un infermer, un treballador social i dos
administratius. Les instalAlacions són magnífiques. I també li he
de dir una altra cosa, casos com el que vostè ha explicat, en
aquest moment en què estam en completa transversalitat amb
el conseller d’Educació, en tenim detectats vuit; que fins
aquests moments en què no s’ha posat com tocava aquesta
unitat, perquè jo ja he recordat que la salut mental no és més
que una malaltia com les altres i que fins ara depenia de
l’Insalud central i que no havia fet res, com bé vostè sap, li he
de dir que ja estam, amb aquests vuit casos greus, en
disposició i ja estant atenent-se a la nova unitat infanto-juvenil,
i esperem que casos com el que vostè ha explicat no es tornin
repetir, tenguin l’atenció sanitària adequada i puguin, al final,
reintegrar-se, com persones que són.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Crespí, no vol
intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 1666/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a activitat del personal de l'Hospital  General  i del Joan
March.

Passam a la pregunta número 11, de registre 1666, relativa a
activitat del personal de l’Hospital General i Joan March, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
tots sabem, el passat dia 1 d’abril es varen tancar l’Hospital
General i l’Hospital Joan March com a hospitals d’aguts i es
varen reconvertir en hospital sociosanitari. Segons el
coneixement que té la diputada que li parla, en aquests
moments, o al dia d’ahir, hi havia 49 pacients a l’Hospital
General i 38 a l’Hospital Joan March, de prop de 300 places.
Mentrestant el personal segueix allà i pareix ser que no hi ha
molta activitat.

Per tant, la pregunta és que ens digui la consellera de Salut
quina activitat realitzen aquests treballadors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Sra.
Castillo Ferrer, miri, vostè me demana per l’activitat. Tot el
personal del complex, siguin treballadors de GESMA o siguin
treballadors laborals i funcionaris del Servei Balear de la Salut,
realitzen activitats assistencials i també realitzen activitats
formatives, pròpies de la seva categoria professional orientades
a la nova funció de l’hospital, a partir, com vostè molt bé ha dit,
del dia 1 d’abril, que és l’activitat sociosanitària. O sigui,
activitat assistencial i també activitat formativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, té
la paraula.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vivim a les nostres
illes una situació totalment inèdita. Vostè té el personal sense
fer res, els envia a cursos de formació perquè realment no fan
absolutament res, més que atendre aquests pocs pacients que
hi ha, i mentrestant resulta que vostè ha reduït el nombre de
llits d’aguts a les nostres illes, les ha reduït Sra. Salom, i les hi
diré, tenc les xifres. Des del dia 1 d’abril fins al dia 15 d’abril hi
havia una manca, en relació al 99, de 206 llits d’aguts,
infrautilitzats; a partir del 15 d’abril, com que Son Llàtzer va
obrir 66 nous llits, la mancança va baixar un poquet, a 140 llits.
Però actualment, al dia d’avui, tenim un total de 140 llits
infrautilitzats, i mentrestant les llistes d’espera es van
incrementant, que tots ho sabem. Ja li vaig comentar que fes un
esforç per renovar el concert de la Creu Roja, perquè si no els
86 llits de la Creu Roja a l’estiu també es perdran.

Però, a més, li vull dir una cosa avui, Sra. Consellera, vostè
passarà a la història de les Illes Balears com l’única consellera
que va tancar hospitals, sí, Sra. Salom, està tancant hospitals i
està tancant prop de 100 llits d’aguts. I mentrestant, l’Hospital
Psiquiàtric, que és l’únic hospital que vostè va dir que tancaria,
està obert. El Sr. Cabrer va inaugurar l’Hospital de Manacor, el
Sr. De Santos va inaugurar l’Hospital Son Llàtzer, vostè, Sra.
Salom, està tancant llits en aquesta comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sra. Castillo Ferrer,
posaré en el seu coneixement que tot el personal de la posada
en marxa, tot el personal del complex i tota la posada en marxa
d’aquest nou dispositiu a la nostra comunitat autònoma és com
un dels recursos de mitja estada i necessita un procés
d’adaptació. Miri, els hospitals General i Joan March es varen
dedicar, com vostè també ho ha explicat, dia 2 d’abril a l’atenció
de malalts aguts, i des d’aquest mateix dia, encara no ha passat
ni un mes, es va començar amb aquest programa formatiu,
demanat i, a més, fet amb molta ilAlusió, per part de tot el
personal, que és el procés formatiu multidisciplinar. Si vostè no
hi està d’acord ho ha de dir aquí, no s’ha de reprimir, ha de dir:
no estic d’acord que el personal es formi, i ens entendrem tots
de forma clara.

Miri, durant aquests mesos d’abril i de maig realitzen nou
activitats formatives per a metges i per a infermeries. Ara hem
de tenir en compte una cosa, el resultat de tota aquesta activitat
al dia d’avui, no al dia d’ahir, li he de dir, tenim 191 ingressos i
l’ocupació actual al dia d’avui, avui de matí, és envoltant del
70%, a pesar que parlam de llits de subaguts que presenten una
estada mitja de 12,2 dies, que és una xifra realment excepcional
per a aquest tipus de pacients que normalment estan molts més

dies. Li he de dir també, per a la seva formació, que s’estan
adequant les unitats a la nova funció i que en aquest moment
tenim molt avançat el projecte de dues unitats de palAliatius...

EL SR. PRESIDENT:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 1667/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de la proposició no de llei relativa a la
creació de les seleccions esportives autonòmiques.

Passam a la pregunta número 12, 1667 de registre, relativa a
compliment de la Proposició no de llei relativa a la creació de les
seleccions esportives autonòmiques, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. A l’any 2000 el Grup d’Unió
Mallorquina va presentar una Proposició no de llei relativa a la
creació de seleccions esportives que, me cregui, que aquest
diputat que parla, que li va tocar defensar, va defensar amb
moltíssima ilAlusió aquesta proposició no de llei perquè pensava
que era qualque cosa que passava per damunt el purament
esportiu, anava fins i tot cap allò polític; per tant, pensàvem
que era una proposició no de llei totalment encertada. Nosaltres
vàrem donar suport, a pesar que vàrem advertir de la seva
complicació per tal de posar-ho en marxa i el que sí vàrem
recalcar va ser que sempre que parlàvem de seleccions
esportives autonòmiques feien referències al que són
seleccions esportives absolutes.

Nosaltres vàrem escoltar amb preocupació la seva directora
general quan va dir que si ella tengués 60 milions de pessetes,
evidentment no els crearia a l’hora de crear la selecció esportiva
de futbol i fer un partit, els dedicaria a altres coses. I ens
agradaria saber vostè què pensa d’aquest tema; i ens agradaria
saber què és el que ha fet envers d’aquesta proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Pastor, realment el que s’ha
fet fins ara és potenciar l’existència de seleccions esportives de
diferents modalitats esportives que participin a competicions
no oficials, perquè, òbviament, la possibilitat de crear
seleccions balears té dificultats tant econòmiques com legals,
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que compartesc lògicament l’opinió de la Directora General
d’Esports.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr.
Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Quan nosaltres parlàvem d’aquesta proposició no de llei,
gràcies, Sr. President, perdó, parlàvem de les seleccions
absolutes. Vostè no ha fet absolutament res en aquest tema i jo
crec que aquests últims mesos estam acostumats ja a parlar
d’ineficàcia pel que fa a matèria esportiva, nosaltres volem
pensar que és que vostè no hi creu, vostè no hi creu perquè, si
no, no té cap sentit ni un que vostè aprovàs aquí, el seu partit
votàs una proposició no de llei i que no facin absolutament res.
Que hi ha complicacions? Nosaltres ho vàrem advertir, però hi
ha altres comunitats que les han posat en marxa.

I jo li repetesc, és a dir, el tema de les seleccions esportives
va més enllà del purament esportiu, i pensam que és important
per a aquesta comunitat. Pensam que és important per a
aquesta comunitat tenir una selecció esportiva de futbol, que
competeixi amb d’altres seleccions, nosaltres hi estam d’acord
i li vàrem donar suport. Vostè no ha fet absolutament res. Crec
que avui és un dia trist per dues coses: primera, per la situació
del Mallorca que, evidentment, no donarem la culpa a aquest
Govern, no es preocupi; però és un dia trist perquè vostè ens
reconeix que no ha fet absolutament res i que dóna la raó a la
seva directora general. Vostès no creuen en aquesta proposició
no de llei que vostès mateixos varen aprovar.

I nosaltres, ja li dic avui, que emprarem el que ens permet el
Reglament per tal de demanar-li una compareixença i per tal de
saber el grau de compliment d’aquesta proposició. Vostè, una
vegada més, no ha fet absolutament per a l’esport d’aquesta
comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Pastor, el que es fa, des
d’aquest Govern, per a l’esport d’aquesta comunitat supera
molt el que es va fer a l’anterior legislatura. Però li he de dir que,
en concret, en el tema de les seleccions balears, encara que
potser és un projecte ilAlusionant i que transcendeix el pur
aspecte esportiu, li he de dir, li repetesc, que té serioses
dificultats legals. Fer discursos i fer retòrica és fàcil; fer política,
des de la responsabilitat, és un poc més difícil. I per tant, hi ha

dues qüestions claríssimes, n’hi ha tres: primer li diré que al
nivell que s’ha pogut fer s’ha fet, s’ha fet a nivell, com li he dit,
no oficial, des de la celebració, el dia 1 de març, de l’encontre de
la selecció balear de petanca i la selecció balear francesa, a la
participació en el COJI, en els jocs de les Illes; i a partir del
2003, que es podrà participar en els campionats d’Espanya com
a seleccions balears.

Altres comunitats ho han fet, clar que sí, el País Basc i
Catalunya, a partir de la modificació de la seva Llei de l’esport ,
han proposat fer seleccions autonòmiques que poguessin
competir de manera oficial, el que passa és que aquesta decisió
està paralitzada pel Tribunal Constitucional perquè està
impugnada, perquè la competència en aquest sentit la té el
Govern de l’Estat, a partir de la Llei del 1990. A més, té uns
problemes de caràcter econòmic; clar, fer un únic partit d’una
selecció de futbol balear amb un altre equip, encara que fos
amistós, costaria prop de 100 milions de pessetes, 600.000
euros, realment és una responsabilitat, a més de fer discursos
ilAlusionadors, és una responsabilitat política prioritzar quines
són les necessitats esportives de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. I amb la
seva intervenció es tanca la pregunta i el torn de preguntes.

II. InterpelAlació RGE núm. 374/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de marques
turístiques del Govern de les Illes Balears.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
InterpelAlació 374, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de marques turístiques del Govern de les Illes
Balears. En nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
diputat Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular, efectivament, interpelAla avui el Govern
per conèixer la política de marques turístiques duta a terme per
aquest Govern i especialment té l’interès de conèixer quins són
els fruits que s’han produït fins ara de les, considerables al
nostre punt de vista, despeses, dutes a terme ja per la
Conselleria de Turisme en aquesta matèria. Efectivament, el
primer pic que el conseller de Turisme parla d’una nova política
de marques turístiques en aquest Parlament i en aquesta
legislatura va ser a la seva compareixença per explicar els
pressuposts per a l’any 2001, on es va explicar la necessitat i la
voluntat d’escometre una nova política de marques i més
concretament la necessitat d’elaborar un nou pla de marques
turístiques.

Des d’aquell moment i al marge de determinades preguntes
en comissió, formulades per aquest diputat i fins i tot, si no
record malament, una pregunta en aquest plenari, feta per un
diputat del Grup Parlamentari Socialista, les úniques notícies
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que hem tengut d’aquest Pla de marques han estat l’anuncia al
Butlletí Oficial de les Illes Balears de la licitació del disseny i
la implantació del Pla de marques per un valor de 90 milions de
pessetes; la publicació també en el butlletí oficial de
l’adjudicació d’aquest concurs, per 73.800.000 pessetes; i fa
una sèrie de mesos la presentació pública d’un document, per
part del conseller de Turisme, que és aquest document, el Pla de
marques, fruit, ens imaginam, d’aquest pla o d’aquest estudi
adjudicat per 73.800.000 pessetes. Naturalment, vàrem llegir i
hem estudiat amb deteniment i amb atenció aquest Pla de
marques i la veritat és que hem quedat o vàrem quedar
francament decebuts, perquè creim que quasi 74 milions de
pessetes haurien d’haver donat al dia d’avui per a molt més.

Les conclusions d’aquest document, hem de començar per
dir que no són excessivament originals i no justifiquen aquesta
despesa, repetesc, de quasi 74 milions de pessetes.
Efectivament, es parla de marques; s’identifiquen fins a vuit
marques turístiques a les Illes Balears; hostals singulars a
Formentera; es parla d’una marca esportiva a Eivissa i es torna,
baix el nostre punt de vista, caure en l’error d’utilitzar, dins el
que és la marca, la normalització lingüística que nosaltres creim
que pot tenir altres camps d’actuació, però mai el que és la
promoció turística, sobretot a l’exterior, amb el que va costar
consolidar i identificar una marca com la d’Ibiza, en castellà,
avui promocionam o s’intenta promocionar, i rompre aquesta
imatge que ja existia per una imatge, en ares a aquesta política
de normalització lingüística que, baix el nostre punt de vista, no
és en absolut compatible amb el que és, en aquest cas, la
promoció turística a l’estranger. Hi ha altres camps, hi ha altres
aspectes on es pot aprofundir molt més en normalització
lingüística i no és necessari rompre marques consolidades, com
pugui ser la de l’illa d’Eivissa, en ares a aquest principi de
normalització lingüística.

Es parla també de Reserva de la Biosfera a Menorca; es
parla d’una marca d’hotels tradicionals a Mallorca; de
senderisme a Mallorca; de cicloturisme a Mallorca; de
convencions i reunions a Mallorca i de golf a Mallorca. Pareix
que Menorca i Eivissa tenen molt poca cosa a aportar en
matèria de marques, pareix que a Menorca i a Eivissa no hi ha
la possibilitat d’hotels tradicionals; pareix que a Menorca i a
Eivissa no hi ha la possibilitat de dur a terme activitats de
senderisme, de cicloturisme, de convencions i de reunions,
etcètera. Pareix, en definitiva, per un costa que hi ha poca
originalitat en la identificació de les marques i, a més, creim que
hi ha exclusió de Menorca i d’Eivissa i Formentera sense massa
motius d’una sèrie de marques que sí que s’identifiquen per a
l’illa de Mallorca.

I, en definitiva, creim que per a aquestes conclusions no feia
falta gastar 74 milions de pessetes, entre d’altres coses perquè
ja des de fa molts d’anys es comercialitzen determinats
productes des d’un punt de vista de la segmentació i de la
diversificació, perquè hi havia ja des de fa molts d’anys
presentacions a l’estranger d’oferta turística especialitzada, per
marques, per productes segmentats; perquè hi ha, ja des de fa
molta estona, fullets d’IBATUR i de majoristes de viatges
orientats a determinades marques i a determinats productes, i
en conseqüència no pareixia que fos una qüestió absolutament

imprescindible la inversió tan considerable de 74 milions de
pessetes en aquesta matèria.

Naturalment, el conseller de Turisme ens podrà avui dir aquí
que els 74 milions de pessetes, com volem entendre, a més, i
volem presumir, no es consumeixen ni s’esgoten amb aquest
document i que naturalment hi ha una feina d’implantació
d’aquest pla. Però sí que m’agradaria també en aquest punt
recordar que altres plans que s’han dut a terme en aquestes
illes, especialment i sobretot, Pla de modernització, no varen
ocasionar un cost d’adjudicació a una empresa consultora com
ho ha ocasionat aquest Pla de marques; i el Pla de
modernització també naturalment no només va suposar
identificar els fets que podien justificar que un hotel estigués
modernitzat, sinó també la feina interna de la Conselleria de
Turisme de visitar tots i cada un dels establiments i,
naturalment, contribuir a la implantació d’unes etiquetes,
d’unes plaques identificadores d’hotel modernitzat, com pareix
que en aquest cas es vol fer també amb les marques
identificades en aquest document.

Però la nostra sorpresa és superior encara quan coneixem
que enguany mateix s’anuncia un nou concurs per continuar
amb aquesta implantació del Pla de marques turístiques per 71
milions de pessetes més. I nosaltres pensam, Sr. Conseller, si no
n’hi ha prou. Pensam, Sr. Conseller, si ja està bé de riure’s de la
gent, si ja està bé de tudar i malbaratar els doblers de la manera
com ho està fent durant aquests darrers tres anys, perquè vostè
ens ha d’explicar avui aquí, abans d’adjudicar aquests nous 71
milions de pessetes que té previst adjudicar en què s’ha gastat
els primers 74, quina utilitat n’ha tret, quins fruits podem veure
d’aquesta despesa, quantes empreses s’han interessat en
aquest pla de marques, pregunta molt interessant... En
definitiva, quin grau d’interès hi ha dins el sector en relació a
aquest pla. Ja li puc dir que les investigacions que almanco jo
he fet d’una manera personal parlant amb distintes
associacions de zones turístiques és nul, absolutament nul,
l’interès que han demostrat per aquest pla de marques.

En definitiva, Sr. Conseller, en què ha gastat 74 milions de
pessetes i en què pensa gastar-ne 71 més? En un projecte, en
un pla, aquest de marques turístiques, en el qual ni vostè mateix
creu. Perquè jo he visitat la seva pàgina web, aquesta pàgina de
què tant braveja darrerament, sobretot aquí a les seves
intervencions parlamentàries, i a la seva pàgina web no hi ha ni
una sola referència, ni una sola referència, a aquest pla de
marques. I no només no hi ha una ni sola referència al Pla de
marques, sinó que -i si em permet el comentari fent referència a
la seva obsessió quasi malaltissa amb els estudis- li diré que, de
tots els estudis que vostè té anunciats, publicats i penjats, i
valgui l’expressió colAloquial, a la seva pàgina web, dels cinc
que avui matí mateix hi ha en aquesta pàgina web hi ha quatre
estudis encomanats, encarregats pels governs anteriors del
Partit Popular; d’aquests moltíssims estudis, jo diria que 12 o 15
estudis, que vostè ja ha comanat durant aquesta legislatura i
que han suposat cents de milions de pessetes de despesa a
aquesta comunitat autònoma, només hi ha un estudi publicat a
la seva pàgina web. Això vol dir, Sr. Conseller, que vostè molt
ens temem que gasta doblers en estudis no perquè siguin
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necessaris o útils sinó segurament per intencions més
obscures, més espúries que qualque dia podrem endevinar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular, i el Sr. Conseller de Turisme, en nom del
Govern, té la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, jo crec que en
aquests moments la conjuntura turística internacional ha variat
bastant i ha variat bastant en dos sentits, als quals vull fer
referència de forma molt ràpida. Un, que hi ha una gran
segmentació de producte, que els productes que creixen no són
aquells en què nosaltres estam més ben situats; els product es
que creixen són els productes essencialment que fan referència
a natura, a l’esport, a la cultura, vacances curtes, visites a
ciutats, i en canvi nosaltres estam situats de forma plena dins
el turisme de sol i platja que, per tant, és un dels segments que
creix menys i el segment, a més, més fàcil de replicar, és a dir, és
més fàcil de combatre. En aquest cas nosaltres creim, i no
només el Govern de les Illes Balears sinó la mateixa
Organització Mundial del Turisme recomana una especialització
i una diversificació del producte. 

L’altre aspecte que es produeix, o l’altre fet que es produeix
aquests darrers anys dins els mercats emissors és que hi ha una
fusió d’empreses i una concentració del maneig del paquet
turístic en mans de tres o quatre grans grups a nivell d’Europa.
D’aquests podríem dir que més d’un 60% del mercat europeu
està en mans de tres grans grups. Això fa que aquelles petites
i mitjanes empreses davant aquests grans grups encara quedin
més indefenses, i nosaltres dins la nostra oferta més d’un 50%
és oferta de petita i mitjana empresa. Ens plantejàvem
essencialment, idò, com podríem fer que aquestes empreses
siguin més competitives dins els mercats, i crèiem que la manera
de fer que aquestes empreses fossin més competitives dins els
mercats era que fossin de capaços d’oferir un producte més
personalitzat, més autèntic i més ajustat a les necessitats dels
clients, a aquestes noves necessitats dels clients, i això
passava i passa essencialment a través d’un pla de marques, un
pla de marques que vol fomentar l’agrupació de les empreses,
l’associació d’aquestes empreses i la colAlaboració dels petits
i mitjans establiments turístics per anar a comercialitzar un
producte en concret, producte que jo crec que aquest fet dins
Balears -que jo sàpiga- només es dóna en una circumstància. Jo
dins Balears conec una marca, és a dir, que una gent s’hagi
associat per anar a comercialitzar aquest producte.

És molt distint del que vostè deia, que sí, que efectivament
els majoristes de viatges estan venent producte específic, és
molt distint que dins els mercat hi hagi productes distints, però
que les marques, les empreses de Balears s’hagin agrupat de
forma colAlectiva a través d’una marca per anar a aquest mercat
només en conec un exemple. A no ser que vostè o el Partit
Popular el que recomanin a les seves empreses, a les empreses

d’aquí, a aquest 55% o més de 50% d’empreses petites i
mitjanes que hi ha, els diguin: “No et preocupis, hi ha segments
de producte, hi ha producte de cultura, hi ha producte esportiu,
hi ha producte de senderisme, etc., etc., però no es preocupin
perquè els majoristes de viatges ja tenen aquest producte i el
duran els majoristes de viatges”. És a dir, no sé si el Partit
Popular el que vol és recomanar en aquests moments que les
nostres petites i mitjanes empreses quedin mans plegades, no
facin res i, com sempre, que sigui el majorista de viatges que li
comercialitzi el seu producte. No sé si el que vol recomanar el
Partit Popular en aquests moments és que continuem amb la
mateixa tendència de sempre de deixar la comercialització en
mans dels altres i accentuem un dels elements més febles que
tenim dins la nostra activitat turística. No sé si és això, i si no és
això m’agradaria que m’ho digués.

Efectivament, per dur a terme aquest pla de marques vàrem
treure un concurs. El va guanyar una empresa i aquesta
empresa va fer tota una sèrie d’actuacions durant un any per fer
el que se li demanava, que era una anàlisi i diagnosi de la
demanda, és a dir, va revisar el catàleg de majoristes de viatges,
va fer 40 entrevistes a majoristes de viatges emissors, va fer 40
entrevistes a agències de mercats emissors, va fer un estudi de
les destinacions competidores, va fer un estudi de les diferents
tendències de turisme. 

Després d’aquesta anàlisi i diagnosi de la demanda va venir
una anàlisi i diagnosi de l’oferta: la creació i el disseny de vuit
marques. No li ho explic més perquè està en el fulletó que vostè
ha dit, ha mostrat i que està a disposició de qualsevol membres
d’aquest a cambra. A més d’aquesta creació i disseny de les
marques va fer un disseny de la societat gestora de les marques
i va fer un pla de comercialització d’aquestes marques. 

El resultat d’aquesta feina i de l’explicació i de les reunions
constants que varen tenir amb diferents empreses del sector, i
subratll empreses del sector, perquè a qui va dirigida l’oferta és
a les empreses del sector i no a associacions, sinó a les
empreses, el resultat en aquests moments és que hi ha
adherides al Pla de marques, per tant li puc fer arribar la
informació concreta i no fa falta que vagi per les zones -que
crec que hi va molt- a demanar informació, que sempre la deu
demanar al mateix i deu ser el menys informat de cada una de les
zones, els establiments adherits en aquest moments són: per
Formentera 16 establiments, a Eivissa 13 est abliments, a
Menorca 13 establiments, a Mallorca convencions i reunions 20
establiments, a Mallorca golf 35 establiments, a Mallorca
senderisme 13 establiments, a Mallorca tradicional 22
establiments i a Mallorca cicloturisme 27 establiments, un total
de 159 establiments que jo no sé quin percentatge representen
damunt la planta hotelera, però amb una primera actuació, amb
una primera -diríem- definició de producte hi ha 159
establiments que ja estan adherits a aquest programa. En
aquests moments hi ha una petició de 30 establiments més per
anar a adherir-se a aquest programa.

I efectivament, enguany s’havia de treure un altre concurs,
és a dir, s’havia de treure un altre concurs perquè crèiem que si
només deixàvem la situació així com està és una situació que no
complia els objectius, perquè els objectius són essencialment,
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de qualsevol marca, comercialitzar, i es treu aquest concurs i la
feina prevista per a aquest any de forma molt simple és una
feina de selecció de majoristes de viatges i agències de viatges
especialitzades arreu d’Europa, els quals s’han de visitar, la
remesa de catàleg electrònic, i per això encara no ho ha trobat,
als majoristes i a les agències de viatges, la remesa d’un mailing
electrònic als majoristes i a les agències de viatges, la realització
de contactes i la visita comercial de majoristes i agències de
viatges a Alemanya, Anglaterra i a Espanya, prevista en 720
visites, i aquesta serà la feina que aquest any encomanarem a
aquesta empresa, a fi que aquests productes i aquestes
marques es puguin comercialitzar.

Jo crec que no sigui riure’s de la gent, no crec que jo me’n
rigui de la gent ni m’agradaria que ningú s’ho pensàs. És a dir,
l’opinió que vostè té sobre la meva posició o sobre la nostra
actuació per descomptat no em preocupa molt, perquè no diríem
que és molt objectiva.

Em parla d’actuacions obscures. Miri, actuacions obscures
seran les que vostè vulgui dins aquesta llengua viperina i
aquesta estratègia de tensió que vulgui amollar, però fets, és a
dir, feines com les que vostè va fer, que essencialment era
fotocopiar..., fotocopiar, fotocopiar un decret que ja estava
publicat i va cobrar uns 3 milions i busques de milions, no crec
que es donin en aquests moments a la Conselleria de Turisme.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme, per la seva
intervenció. Grups que vulguin intervenir per fixar posicions?
El Sr. Marí Serra en nom del Grup Socialista té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una
vegada més ens trobam davant una interpelAlació del Grup
Parlamentari Popular a la Conselleria de Turisme que l’únic que
persegueix, al nostre entendre i tal com s’ha vist en el debat, és
la desqualificació a una iniciativa com és el Pla de marques que
l’únic que pretén és donar solució a una problemàtica que
pateix la petita i mitjana empresa d’allotjaments turístics de les
nostres illes. I ho fan amb arguments diversos com el de si
s’han gastat tants i tants de doblers en estudis, en publicitat,
i ho rematen dient que tota aquesta feina no ha servit de res i
que ells, quan governaven, ja ho tenien solucionat i, per
suposat, molt millor que el govern del pacte. Bé, jo això no sé
si ho han dit però ho han donat a entendre.

De qualsevol manera durant aquesta legislatura ja estam
acostumats al fet que el Partit Popular critiqui i desqualifiqui
totes les iniciatives d’aquest govern per positives que aquestes
siguin, però jo no entraré en aquest debat, que pens que ja ha
quedat ben clar amb la intervenció del Sr. Flaquer i ha tengut la
conseqüent rèplica per part del Sr. Conseller, de manera que em
limitaré a manifestar què en pensam, des del nostre grup,
d’aquest pla de marques.

He de dir, primerament, que des del nostre grup no
compartim amb el Sr. Flaquer que Eivissa i Formentera i
Menorca quedin discriminades per aquest pla. Nosaltres tenim
ben clar i estam convençuts que el Pla de marques és una
iniciativa molt important, ja que per primera vegada en aquestes
illes en general amb aquest pla el Govern aporta solucions i
intenta ajudar els petits i mitjans empresaris del sector turístic
que, com és ben conegut, són els que més dificultats tenen a
l’hora de comercialitzar, negociar preus i condicions de
contractació amb els majoristes de viatges, uns majoristes cada
vegada més globalitzats, cada vegada més gegants i, fins i tot,
cada vegada més agressius i més exigents davant aquestes
microempreses -microempreses, naturalment, davant els
majoristes de viatges- empreses que, com se sap, globalment
representen una part important de l’oferta d’allotjaments de la
comunitat, però que tenen un funcionament individualista i
fraccionat, la qual cosa dificulta enormement la seva capacitat
de negociació davant aquests majoristes de viatges.

Creim que l’intent d’unificar criteris i actuacions, així com la
implantació d’una marca unificada d’aquests establiments, és
un tema cabdal d’aquest pla de marques i un tema vital per a la
nostra comunitat. Però tampoc no hem d’oblidar altres objectius
que té aquest pla i que sense cap dubte, conjuntament amb els
anteriors, significaran un avanç important i fins i tot una ajuda
per a la supervivència d’alguna d’aquestes empreses. Aquests
altres objectius que nosaltres també consideram important són
la creació de nous productes i, per tant, la diversificació de
l’oferta amb l’objectiu de crear un segell propi de qualitat per a
aquestes empreses, una promoció diferenciada d’aquests
establiments, amb la doble intenció de donar a conèixer aquesta
oferta i allargar la temporada, millorant així la
desestacionalització, així com la millora en la informació sobre
els mercats emissors, dificultat que pateixen sobretot els petits
empresaris, ja que les grans cadenes tenen altres vies
d’informació per saber la situació del mercat.

Totes aquestes mesures, si s’aconsegueix una implicació i
colAlaboració del sector empresarial, significaran un canvi i una
millora en la comercialització d’aquestes empreses i, com he dit
abans, fins i tot la supervivència d’alguna d’elles, i si tenim en
compte les xifres que ha donat el Sr. Conseller en aquest mateix
debat, crec que ha dit que 159 empreses a hores d’ara ja s’han
interessat i adherit a aquest pla, pens que contràriament al que
diu el Partit Popular hem de ser moderadament optimistes, ja
que això significa un canvi important en l’actitud individualista
mantinguda fins ara per tots aquests empresaris.

Per tant, tot i que encara estam als inicis de la implantació
d’aquest pla i que encara és prest perquè es puguin veure els
efectes positius que aquest persegueix, crec que estam en el
bon camí i que aquest pla de marques suposarà un canvi
positiu en la qualitat de l’oferta i en l’estructura d’aquestes
empreses de cara al futur. Per tant, Sr. Conseller, l’encoratjam a
continuar endavant fent feina en aquest projecte i l’animam a
superar les crítiques del Partit Popular, quasi sempre negatives.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra. L’autor de la interpelAlació, el
Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular té la paraula per replicar.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vostè parla, Sr. Conseller, del fet que
era necessari aquest pla de marques per fomentar l’associació,
l’agrupació dels empresaris turístics amb aquest tipus de
marques, i que això pot afavorir la comercialització del nostre
producte davant els majoristes de viatges.

Jo voldria fer dues reflexions en relació a aquesta afirmació
que vostè fa. La primera, que l’agrupació i l’associació dels
empresaris és un fet que s’ha vengut produint des de fa molts
d’anys i vostè ho sap i ho coneix perfectament i, a més, des
d’un punt de vista de la diversificació i de la segmentació. Sí,
Sr. Conseller, perquè jo he participat també, des del càrrec que
vostè ocupa avui, a presentacions, a promocions turístiques
segmentades, diversificades, amb els empresaris d’una
determinada marca, d’un determinat producte turístic com pugui
ser l’agroturisme o els hotels rurals, ho he fet també amb els
empresaris que es dedicaven bàsicament a convencions i
reunions; també ho he fet. Ho he fet també amb els empresaris
que es dedicaven bàsicament a l’oferta turística dels camps de
golf; ho he fet amb aquells que es dediquen també a turisme
esportiu i ho hem fet de moltes manera i amb moltíssimes
ocasions. De manera que aquesta promoció diferenciada,
aquesta promoció segmentada i diversificada es venia fent
sense necessitat d’aquest pla de marques, i no crec jo que, en
conseqüència, aquest pla de marques pugui superar, sobretot
el segon matís que volia fer, el problema de la comercialització
i de la força davant els majoristes de viatges.

Estic absolutament convençut que aquesta no és la solució
per rompre la força del majorista de viatges, perquè allò
important és quan es pacten els preus, allò important és quan
es pacten les condicions comercials i això no vendrà determinat
pel fet que s’ajuntin 10 o 12 establiments d’agroturisme a
negociar amb un majorista que, per altra banda, avui ho poden
fer perquè estan associats, perquè funcionen com a col Alectiu
i, si no ho fan, no els arreglarà aquest problema el Pla de
marques que vostè ha ideat. El problema és molt més profund
i no el resol aquest pla de marques.

Jo discrep amb vostè.  Pens que aquests 74 milions de
pessetes gastats fins ara i els 71 que es pensen gastar durant
enguany és tudar els doblers, tudar els doblers sense cap tipus
de criteri i sense cap tipus de racionalitat. Ja li he explicat que
governs anteriors en aquesta comunitat autònoma han duit a
terme feines o objectius semblants i similars sense la necessitat
de donar estudis i adjudicacions a empreses externes. Ja li he
explicat tot el tema de la modernització; el tema de la
modernització va requerir també d’una feina d’implantació,
d’una feina interna per part de la conselleria que no va suposar
la despesa d’aquests 140 milions de pessetes que vostè vol
gastar amb aquesta actuació, i ja li he dit, sobretot, que fins i tot
la feina que ha presentat fins avui, presenta -i amb això discrep

obertament amb el seu portaveu del Grup Parlamentari
Socialista- presenta errors jo crec que considerables.

Perquè em pot explicar, Sr. Conseller, per què a Eivissa i per
què a Menorca no hi pot haver una marca de senderisme? Em
pot explicar, Sr. Conseller, per què a Eivissa i a Menorca no hi
pot haver una imatge o una marca d’hotel tradicional? Em pot
explicar per què a Eivissa i a Menorca no hi pot haver un
establiment amb un hotel de convencions, o de reunions, o de
cicloturisme? Per què aquesta discriminació de Menorca i
Eivissa en relació a Mallorca? Ho pot explicar?

Jo crec, i li ho he explicat abans, Sr. Conseller, que ni vostè
mateix no creu en aquest pla. Aquest és un pla que necessitava
vostè adjudicar a qualcú, necessitava vostè gastar determinats
doblers o milions de pessetes, però ni vostè mateix no hi creu.
Ja li ho he explicat: ni el té publicat a la pàgina web de la seva
conselleria, ni tan sols per anunciar-lo i per donar-lo a conèixer
a establiments turístics que puguin estar interessats en la
implantació d’aquest pla. No l’hi té; per què no l’hi té?,
senzillament perquè vostè no hi creu.

I per acabar, Sr. Conseller, miri, ja és la quarta o la cinquena
vegada que vostè retreu un estudi aquí del CITTIB. Jo li
demanaria si ja ha acabat vostè de gratar i furgar per dins la
Conselleria de Turismes cercant coses del Sr. González Ortea i
d’aquest diputat que els parla. Miri, senyor conseller, aquell
estudi, del qual no me n’he amagat mai, que va suposar
efectivament 3 milions de pessetes, va permetre, entre d’altres
coses, que vostè fa molts pocs dies pogués posar la primera
pedra a un edifici que l’Administració central paga, que un
govern anterior va aconseguir i que vostè podrà inaugurar.

Moltes gràcies. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. A continuació té la paraula, per
contrarèplica, en nom del Govern el conseller de Turisme per un
temps de cinc minuts. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que
vostè confon de forma intencionada el que és la promoció i el
que són les marques. Efectivament tots hem anat a fires amb un
producte, tots hem anat a fires especialitzades, però això no és
tenir marques, això és tornar a la concessió, que a mi em
preocupa moltíssim, que vostè acaba d’assenyalar. Una, que el
Partit Popular, l’únic que li interessa, a l’únic que serveix és als
majoristes de viatges; si els majoristes fan marques, si els
majoristes fan segment, les nostres petites empreses que vagin
als majoristes, que no passin pena, els majoristes els tenen
molta estimació, tenen molta estimació a les nostres petites
empreses i ja les ajudaran. Això vostè és el que planteja.
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No només planteja això sinó que, a més, ha fet un
menyspreu a la possibilitat d’associacionisme. És evident que
hi ha associacions. I per què servirà que quatre es posin junts?
Idò servirà per a molt, molt més del que seria abans, perquè jo
crec que almanco el dret a associar-se és un dret que aquest
parlament ha d’admetre a qualsevol empresa, cosa que vostè
posa en dubte. De què servirà que quatre s’associïn? Idò sí,
servirà perquè aquesta comunitat per primera vegada tengui
marques específiques i es puguin anar a comercialitzar les
marques, i la inversió de 71 milions de pessetes d’enguany és
que tendran uns sistemes de comercialització d’uns comercials
que visitaran les agències i els majoristes de viatges
especialitzats, i això no ho ha fet ningú, perquè li he dit que
només hi havia una marca que ho havia fet, que coneixia aquí,
i jo li ho rectific: efectivament vostè me n’ha recordat una que
era el Convention Bureau, que és l’única que s’ha aproximat a
fer això, i l’altra marca que existeix en aquesta illa no ha fet mai
això perquè mai no ha tengut acció comercial.

Per tant el que proposam nosaltres és tenir una opció
comercial que no s’ha fet mai i és absolutament diferent d’anar
a dir “amén, amén” als majoristes de viatges i de riure’s
d’aquella gent, d’aquests 159 que ja s’han apuntat aquí i que
estan inscrits que han pensat que associar-se era important, i
això és el que crec que vostè no té dret, en aquest moment,
venir a aquesta tribuna a menysprear aquestes 159 empreses
que s’han apuntat per comercialitzar i per fer una acció que no
s’havia duit a terme mai, i si s’hi havia duit eren només
aquestes dues marques que precisament eren d’iniciativa
absolutament privada. 

Aquestes marques són precisament una responsabilitat per
part de l’Administració, per part del Govern davant una
necessitat, davant una globalització del mercat que les nostres
empreses, perquè són petites, puguem donar-los una
alternativa per associar-se, i això ha d’anar unit indubtablement
als sistemes telemàtics i d’anar unit als sistemes d’informació,
perquè si vostè entra dins la web i vostè té la clau per entrar
dins la web veurà que no és un estudi que hi ha posat a la web,
veurà que són altres estudis que, si vostè els miràs, potser no
diria les incorreccions que vostè diu quan ve en aquesta
tribuna.

Allò de l’edifici. Pensava fa tres mesos que no havíem de fer
l’edifici, que a n’Alomar li pugen els doblers. Ara resulta que
ho paga Madrid; n’Alomar no ho feia fa tres mesos i ara ho
paga Madrid, i ho paga gràcies a vostè, que va fotocopiar un
decret que ja s’havia publicat fa tres mesos. Gràcies a aquesta
fotocòpia d’aquest decret en què vostè no era conseller, perquè
les gestions que es varen fer les va fer un altre conseller, vostè
fotocopia això. Miri, qui fa riure és vostè, no som jo, vostè fa
riure i a vegades fa plorera.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 1616/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a solucions integrals al
problema de l'aigua a la zona nord de Mallorca, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 373/02.

Finalitzat aquest debat passam al següent punt de l’ordre
del dia, que és la moció RGE núm. 1616/2002, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions integrals al
problema de l’aigua a la zona nord del Mallorca, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 373/2002. Per defensar la
moció en nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Font per un temps de 10 minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo faria una proposta als diputats
i a les diputades: ja que no tenim la consellera aquí potser
serem capaços nosaltres de posar-nos d’acord, perquè ella és
molt mala de convèncer. Fins i tot vostès tenen problemes per
acabar de convèncer segons qui d’Els Verds, fins i tot n’han
perdut qualcun i de passada els posa ben madurs a les
entrevistes que li fan, amb la qual cosa, ja que no hi ha la
consellera aquí, que és una persona que va a pinyó fixo, potser
podríem aprofitar per intentar complir mandats d’aquesta
cambra que hi ha en temes d’aigua, que han estat aprovats per
consens, i si som valents i no volem canviar dur-los endavant.

De la interpelAlació de l’altre dia s’ha de dir que, si vostès
han tornat a llegir l’acta o han agafat el vídeo de la casa i l’han
vist, se n’adonaran que la consellera no es vol comprometre a
res, a res del que aquí es va parlar. No tan sols això; quan va
acabar aquella interpelAlació la consellera va córrer a parlar amb
els mitjans de comunicació per explicar el famós transvasament
d’aigua de Sa Marineta cap a Alcúdia, de Sa Marineta cap a
Crestatx; va anar a córrer, és a dir, de qualque manera aquella
interpelAlació va servir perquè afloràs un projecte mig amagat,
on hi ha una persona que es diu Joan Pericás, que no és polític,
que va amb un document en què estan d’acord el Sr. Sampol i
el Sr. Rodríguez Perea, que en canvi no hi estan d’acord segons
quins geòlegs de la Conselleria de Medi Ambient, intentant fer
una operació perquè un acord que té firmat el Govern balear,
que està d’acord amb el fet que hi hagi una dessaladora a
Alcúdia, idò fan tot el possible perquè la dessaladora d’Alcúdia
no es faci. Jo sé que hi ha una part del Govern que no està
d’acord amb això, m’ho han dit a mi personalment, oficialment,
i m’agradaria, si en són capaços, que aquesta moció a
conseqüència de la interpelAlació, que és senzilla, d’aquí a dos
mesos la consellera Rosselló, que no és aquí, vengui aquí i ens
conti a tots els diputats i les diputades quin és el seu pla per a
tot el nord de Mallorca, perquè aquí hi ha coses amagades. 

Hi ha coses amagades d’interessos de partits distints als
que conformen vostès en el pacte, perquè hi ha qüestions que
són les següents: Hi ha partits, com el PSM, a través de
representants del PSM de Sa Pobla i a través del senyor Joan
Pericás i l’amo en Jaume Serra “Tit” -jo puc parlar amb nom i
llinatges, eh? És a dir, s’ha acabat la comèdia; queda un any per
a les eleccions i ja no els deixaré interpretar l’obra de teatre que
vostès volen; en tot cas fora teatre i anem a veure la realitat-
que en aquests moments tenen gent que no vol que s’agafi més
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aigua de Sa Marineta per dur-se’n a cap lloc, i aquí es planteja
agafar aigua de sa Marineta i dur-se a Alcúdia o a Crestatx. Jo
li dic que en segons quines qüestions nosaltres no hi estam
d’acord i tot es fa perquè no es faci la dessaladora d’Alcúdia,
quan el President Antich i la Sra. Rosselló i aquesta Cambra han
votat a favor que es faci la dessaladora d’Alcúdia, primer
incompliment.

Segon incompliment que mereix que hi hagi un Pla integral
de la zona nord. Aquesta Cambra, amb una esmena del Partit
Socialista de les Illes Balears a una moció presentada per
aquest grup, si es treia aigua de ses Ufanes de les superficials
s’havia de consultar l’Ajuntament de Campanet i sa Pobla, a
una esmena que fa fer el Grup Socialista va dir: Alcúdia,
Pollença, sa Pobla i Campanet. Aquest grup, el Partit Popular,
va acceptar, és a dir i aquí es fan coses sense tenir en compte
ni l’Ajuntament d’Alcúdia, ni de Pollença, ni de Muro, ni de
Campanet, ni de sa Pobla, que hi ha un acord d’aquest
Parlament, i es fan coses en contra dels acords signats pel
President Antich perquè des de Madrid es faci una dessaladora
a Alcúdia. Urgeix, i repetesc, ja que no hi és la consellera, que
aquest Cambra solAliciti a la consellera que posi negre damunt
blanc quina és la situació per donar una solució integral al
problema de l’aigua a la zona nord de Mallorca. No hi ha ningú
del Govern, ningú, ningú, vostès xerraran de les modulars
d’aquí un any, vàrem posar modulars, ens ha plogut i feim una
nova xarxa de distribució que acabarà les solucions. No és vera,
s’equivoquen, no acabarà el problema, els ho dic jo que no
acabarà.

Una altra qüestió. Per què integral? Vàrem demanar, com
resoldrà el problema de la depuradora de Muro? Com resoldrà
el problema de la depuradora de Pollença, que contamina cada
dia? No hi ha contesta, necessitam un pla integral. Falsedat de
fa quinze, falsedat de fa quinze dies que es pot constatar sense
córrer massa, falsedat, la consellera va dir, quan li vaig treure
les tres solAlicituds dels tres pous d’ACASA, a la zona de Son
Vila, que ella només havia autoritzat perforar...

(Aldarull i alguns aplaudiments a la sala)

Estic content que hi hagi qualque conseller, perquè almenys
dos va bé, meravellós; sí, també va bé que el representant de
Formentera hi sigui.

Fa quinze dies, dic a la consellera: vostè, al major
depredador d’aigua de la zona nord...

(Aldarull i aplaudiments a la sala)

Sra. Consellera, jo a vostè li vaig dir fa quinze dies, i consta
al Diari de Sessions, vostè al major depredador d’aigua de la
zona nord, representant d’ACASA, li ha donat tres
autoritzacions per fer més forats; i vostè em va dir: sí, només
per fer més forats, no pot fer res més que forats. La consellera,
al dia d’avui, també ja li ha autoritzat els tres aforaments
d’aquest pou; la consellera, al dia d’avui, ja li ha autoritzat la
segona passa, en queda una tercera, lògicament, que és que en
pugui treure, ja cada dia, al dia d’avui ja no és concessió per fer
forats, al dia d’avui, ja tres autoritzacions, signades pel cap, del

seu director general, firmades per ell, per poder també fer
aforaments ja en aquests tres pous. Automàticament han anat
a un ajuntament a demanar per a una canonada per poder tirar
aquesta aigua, perquè no se’n vagi a la carretera que se’n va a
Pollença. Aquesta canonada el que farà a la llarga és connectar
amb tota la xarxa d’aigua d’aquesta empresa i anirà xuclant, una
vegada més, tota la zona de Crestatx i Son Barba perquè la falca
salina segueixi entrant.

Senyores diputades, senyors diputats, no vull dir que
estigui bé o malament el que vol fer la consellera a la zona nord,
no ho vull discutir; crec que la consellera, en segons quines
coses, té bones idees, però en d’altres no; què sol Alicit
d’aquesta Cambra? Que diguem a la consellera i al Govern que
presenti d’aquí a dos mesos un pla perquè ens digui quina és
la solució de cada cosa, de la depuració, de les connexions cap
a dalt, d’aquests pous d’ACASA nous, del tema de la
dessaladora d’Alcúdia; que ens diguin la veritat, per què no
tenim dret a saber-ho? Com veuen no els discutesc que pugui
ser bo o no bo el que vol fer la consellera. Jo dic que dos
mandats d’aquesta Cambra s’acompleixin, dos: un, el de la
dessaladora, que no tan sols hi ha un mandat d’aquesta
Cambra, sinó que també hi ha un acord del Consell de Govern;
dos, que qualsevol història que es vulgui fer d’aigua,
l’Ajuntament de Pollença respecte de ses Ufanes, d’Alcúdia,
Campanet i sa Pobla tenguin a dir. Dins aquesta operació
d’aquesta canonada hi ha connexions de sa Marineta amb
Crestatx, de ses Ufanes amb Crestatx, de sa Marineta amb
Alcúdia, costa tant que no s’amagui a aquest Parlament què es
vol fer, o és que resulta que fan el que el Partit Popular havia dit
fa molt de temps, a l’any 92, i consta a Diaris de Sessions, i
consta a actes d’ajuntaments, i aquí hi havia partits extremistes,
dient a un servidor traïdor i a d’altres companys meus que no
són aquí, i ara diuen exactament el contrari que abans? Perquè
hi ha gent que estam senyalats en aquestes coses, que estam
ferits i no pensam en el tema d’aigua, que sabem que és un tema
visceral a totes les parts del món, no hem de menester la
comèdia que munten vostès amb vaixell que venguin ara els
d’Aragó, fa empegueir això.

Empegueir, no, ja pot dir vostè, Sr. Santi, demani la paraula
i jo li contestaré, que vostè era molt jovenet a l’any 92 quan va
passar tot això; no, no, així de clar. És a dir, jo vull saber què
pensa el PSM, vull saber què pensen Els Verds, vull saber
l’ambigüitat del PSOE que, per mantenir la cadira, diu una cosa
a un lloc i una cosa a l’altre, i d’Esquerra Unida m’importa poc
el que pensa, perquè ja li va dir el Sr. Joan Buades, té por de no
puntuar el Sr. Grosske.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments i remor de veus a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Grups que vulguin intervenir? En nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula
el Sr. Ramon pel temps de 10 minuts.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Perdó, Sr. Font, perdó,  a
vostè no li interessa el que digui el Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, bé, no en xerrarem molt però alguna cosa en direm,
perquè, clar, com vostè té la veritat absoluta sobre el tema, en
general té la veritat absoluta i sobre el tema de l’aigua i de la
zona nord de Mallorca especialment, doncs no li interessen
altres opinions. Quan vérem aquesta moció que ens ha
presentat, la veritat és que és ben poc explícita, que en un
termini de dos mesos es presenti un pla integral per a la zona
nord de Mallorca, i això conseqüència de la interpelAlació de fa
dues setmanes. Doncs no ho sé molt bé, perquè a la
interpelAlació vostè parlava que les depuradores fan pudor i
pareix ser que no en feien abans, només en fan ara, i no té res
a veure amb que tenguessin problemes amb la seva construcció
o que vostès haguessin reduït la despesa del manteniment de
les dep uradores, i ja dic, va parlar de les depuradores i va parlar
de la seva bèstia particular, que avui l’ha definit com el major
depredador de la zona nord de Mallorca. Bé, jo no sé quin
problema té vostè amb ACASA, amb el Sr. Cerdà, perquè el
nomena sempre, però ja dic, això era el contingut de la seva
interpelAlació. Ara no, ara a la moció ja a la fi és la dessaladora;
és la dessaladora, la d’Alcúdia, no sé si a una pròxima
interpelAlació o moció en demanaran més per a d’altres indrets,
demanaran, com fan els batles del PP d’Eivissa, en demanen
cinc més, a part de les dues que hi ha a Eivissa, cinc. Està bé,
una coseta bé, normal.

Clar, a la interpelAlació ja li va contestar la consellera,
actualment la dessaladora de Palma produeix aigua que és
superior a la demanda, i amb les dessaladores, a part de les
qüestions mediambientals -que ja sé que els preocupen massa-
també s’ha de contemplar una altra cosa, que crec que és ben
important: l’aigua dessalada és molt cara i la utilització correcta
dels recursos hídrics és més barata, és més barat a, al final, per
als usuaris. Això és important tenir-se en compte, ja dic al marge
de les qüestions mediambientals importantíssimes relacionades
amb les dessaladores. Jo em pregunt a vegades si a aquest
depredador de la zona nord li tenen molt mania però volen
afavorir d’altres depredadors de recursos hídrics, perquè
construir dessaladores innecessàries fa que l’aigua sigui cada
vegada més cara, que pugi el preu de l’aigua, perquè la
utilització incorrecta dels recursos, posar més dessaladores de
les necessàries, fa que pugin els preus i els explotadors privats,
que mai desapareixen, augmenten el negoci. M’agradaria saber
si vostè només està en contra d’un depredador i a favor de
totes les xarxes privades, perquè pretenen que hi hagi aigua
dessalada per damunt de la necessària, ja dic, la que hi ha a la
badia de Palma no s’utilitza.

Quant a solucions integrals, nosaltres, lògicament, estam
d’acord i pensam que és el que s’han de fer, solucions
integrals, i en això pensam que treballa el Govern de les Illes
Balears, aquest govern, perquè abans no es feia, però no per a
la zona nord de Mallorca, sinó Mallorca, que s’ha de
contemplar en un conjunt i, evidentment, el conjunt de les Illes
Balears que això és la responsabilitat del Govern. En això es
treballa, s’ha debatut en aquest Parlament, s’ha debatut molt,
s’ha informat molt, tenen totes les possibilitats que hi hagi

major informació però, efectivament, solucions integrals per al
conjunt de l’illa de Mallorca; utilització el més racional possible
dels recursos hídrics; no fer inversions innecessàries, no
causar problemes mediambientals necessaris i que arribi al
conjunt dels ciutadans l’aigua que necessiten, amb la millor
qualitat i al millor preu que això sigui possible, que s’obté, ja
dic, d’aquesta manera d’utilització racional de l’aigua,
d’interconnexió, de fer les obres que siguin necessàries.

I la veritat és que no esperàvem que el Partit Popular parlàs
de vaixells, després de la gloriosa operació vaixell que varen fer
en el seu moment; o després, hauríem de recordar, no fa tant de
temps, a principis d’aquesta legislatura i amb una situació de
sequera extrema, s’havien de fer dessaladores per tot arreu i a
més hi hauria restriccions d’aigua. En situació de sequera no hi
va haver restriccions d’aigua; ara mateix les dessaladores
produeixen més aigua que la demanda a la zona de la badia de
Palma i el que hem de fer és utilitzar correctament els recursos
a favor dels ciutadans i a favor del medi ambient del conjunt de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de
10 minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, subscriure la
intervenció del Sr. Ramon que, malgrat no volia ser escoltat o
no tenia gaire interès el Partit Popular en saber el que pensava
Esquerra Unida, jo crec que entre la intervenció de la
interpelAlació i aquesta contesta ha quedat prou aclarida. En
qualsevol cas, participar de la preocupació de la situació que es
té a la zona nord i que, efectivament, jo no sé si tractar de
depredador, com s’ha fet, però és cert que l’acumulació de
concessions, l’absoluta no gestió de l’aigua, ni de les privades
ni de les concessions que es donaren durant anys, la quantitat
d’autoritzacions de pous fetes damunt la zona sense controlar
si estava o no l’aqüífer amb quines condicions; la mateixa
denúncia de nitrats, de clorurs que per part del nostre grup,
sistemàticament durant tots els anys noranta, vàrem fer pública
i que sembla que era negada, com si no tengués cap
importància, ara que arribi aquesta sensibilitat nosaltres ho
aplaudim. Veurem si entre tots som capaços de trobar solucions
a partir d’aquesta sensibilitat comuna, dolorosament comuna
p erquè, senzillament, abans es negava el problema, es deia que
Mallorca no tenia cap problema d’aigua; que, en qualsevol cas,
si en tengués algun ja l’hauria solucionat amb les dessaladores
i amb el creixement desbocat, no importava prendre cap mesura
ni amb les noves urbanitzacions, ni amb les noves concessions,
ni cap ni una. En aquests debats en el Parlament pareixerà a
qualcú, se pensi que sovintegen ara, jo els diria que no, que els
diaris de sessions en van plens de sensibilitat; i certament
aquests radicals, no sé a qui es devia referir el Sr. Font, però per
la part del nostre grup, que en va parlar molt i molt d’aigua i
n’estam molt satisfets de la sensibilitat d’iniciatives que es
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varen avortar, absolutament demencials, de canalitzar aigua,
d’activitats agràries cap a l’ús d’abastament d’aigües i d’altres
que, com a mínim, varen ser racionalitzades a partir de
mobilitzacions populars, n’estam molt satisfets. I en qualsevol
cas, a partir d’aquí, crec que serà bo que entre tots hi facem una
reflexió.

Avui hi ha un Pla hidrològic, un pla hidrològic que no el
vàrem gestar nosaltres, però que planteja una sèrie d’iniciatives
per a la zona nord -vostè les deu conèixer-, no hi ha una
dessaladora, hi ha unes altres activitats, hi ha unes altres coses
previstes i nosaltres creim que es van fent amb seny, amb una
gran sensibilitat pel que és el domini hidràulic; i segur que si el
Partit Popular a partir d’ara també la pot aportar, les seves
aportacions s’han de tenir present si no s’utilitza la demagògia
i les sortides de to per anar donant un missatge, que jo crec que
no només és erroni sinó que és fals respecte del que es fa en
aquella zona. Per tant, anem implementant aquestes polítiques
per evitar al màxim les infraestructures que no siguin
necessàries; anem a fer una gestió integral que en traguem tot
el profit, amb totes les prioritats respecte dels usuaris (...) que
això ha de ser. I no perdem de vista que és un recurs limitat o
que, en qualsevol cas, nosaltres ho volem tractar com a un
element racionalitzador de la vida a Mallorca. Creim que aquest
plantejament és el correcte i en aquesta línia ens trobarà la
consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Amer, pel temps de 10 minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
L’aigua és present en el debat i també protagonista en aquest
Parlament, perquè també es mereix, si tenim la importància que
té, i al mateix temps com a un recurs limitat. Recordem debats
amb caràcter general que ha tengut aquí, que hem tengut en
aquest Parlament, Pla hidrològic de les Illes Balears; també ens
hem referit al Pla hidrològic d’Espanya; hem parlat i hem
consensuat i tot per unanimitat convenis que demanaven que
se signassin, el famós de 20.000 milions que recordaran tots
vostès. Però, amb caràcter particular, també, més concret, referit
a la zona nord també n’hem parlat, i el Sr. Font havia dut la
iniciativa per part del Grup Parlamentari Popular i es va referir,
amb una interpelAlació i la posterior moció, el novembre de l’any
2000, a solucions a la sequera que patia la zona nord, ho
recordaran tots vostès. La proposta de moció o la proposta
d’acord que va dur el Partit Popular, que va dur el Sr. Font,
deia: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i
concretament la Conselleria de Medi Ambient a instalAlar i posar
en funcionament, en el termini més breu possible, una
dessaladora a la zona nord.” Era un debat, Sr. Font, recordaran
tots vostès, un debat dessaladora sí, dessaladora no; no
n’havia parlat tant a la interpelAlació. Ara sí que s’hi ha referit,
ara sí que s’ha referit a la dessaladora, ja no podia estar més.

Recordaran que el Grup Parlamentari Socialista va presentar
una esmena de substitució, una esmena que vostès no varen
admetre, i li hem de refrescar la memòria, perquè ara venen i ens
demanen solucions integrals. El que li proposàvem, nosaltres,
Sr. Font, si això, li proposàvem nosaltres a una esmena que els
presentàrem a aquesta moció que varen dur el passat més de
novembre de l’any 2000; la moció quan vostès just plantejaven
dessaladora, deia, la moció que, l’esmena que vàrem presentar:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i concretament
la Conselleria de Medi Ambient a garantir solucions sostenibles
i eficients a l’abastament d’aigua a la zona nord de Mallorca.
Així mateix, i dins el marc del Pla hidrològic de les Illes Balears,
reclama la implicació del Ministeri de Medi Ambient en abordar
les inversions necessàries per a actuacions integrades, per a
actuacions integrades, que contemplin, a més de la dessalació,
a més de la dessalació de l’aigua de la mar la reutilització
d’aigües depurades, l’administració i recàrrega d’aqüífers i la
gestió de la demanda”. Vostès d’aquesta esmena no en varen
fer cas, vostès ara duen, venen al nostre camp, benvinguts,
venen al nostre debat, dic benvinguts perquè se’n va guardar
bé, a la passada interpelAlació de fa quinze dies, de no parlar de
dessaladores, però ja, Sr. Font, vostè ja no ha pogut estar més
i ara insisteix en el tema de la dessalació.

Però, li recordaré que estàvem parlant del novembre de l’any
2000 i vostè, Sr. Font, va seguir insistint en aquest debat de la
dessaladora, perquè recordaran tots vostès també que va
intentar que fos un debat excessivament crispat, jo no crec que
hagin de ser així, tranquilAlament hem de poder parlar d’aigua,
és ben vera que ara no patim una sequera com la que teníem ara
fa un temps i per tant tal vegada més serè el debat; i li record,
Sr. Font, que vostè, uns pocs dies després, va voler insistir,
fent una pregunta intentant parlar i entrar en contradiccions,
que de vegades és el que pretén, una pregunta dirigida al
President, que li va contestar -parlam de dia 5 de desembre de
l’any 2000-; què li va contestar el President Antich?: “El tema
de l’aigua necessita solucions integrals i no només és un tema
de dessaladores. A més de dessaladores, en aquest país també
necessitam gestionar la demanda, necessitam fer actuacions en
estalvi, necessitam fer actuacions en depuració d’aigua.” És a
dir, aquestes solucions integrades és allò que hem insistit i que,
igual que li feia esment que han de ser solucions integrades,
també li parlava que era important, i així s’havia demanat per
part del Govern, i nosaltres, a més, aquí, en aquest Parlament,
amb una proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista,
demanàvem, i així es va acordar, que quedassin inclosos als
pressuposts de l’any 2001, als pressuposts generals de l’Estat,
aquests 16.000 milions de pessetes que s’estimaven necessaris
per invertir en el tema d’aigües. I aquí, a més, hi figuraven, i li
vull insistir perquè, a més, en feia esment en aquesta resposta
del President Antich, aquí hi figuraven aquests 800 milions per
iniciar la dessaladora. Però també hi havia tot un llistat
d’inversions necessàries per a les nostres illes i afectaven,
evidentment les estacions depuradores que vostè tant en va fer
menció. I en concret li vull dir que hi havia 1.800 milions de
pessetes per a aquesta de Santa Margalida-Muro.

Però li vull recordar també, i no fa massa temps, que aquesta
diputada demanava a la consellera de Medi Ambient per no tan
sols esforços en millorar depuradores, sinó també, esforços en



4010 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 92 / 30 d'abril del 2002

 

terciaris a la mateixa depuradora; jo, les xifres, vaig quedar
sorpresa i tot perquè no m’esperava que les depuradores de
l’IBASAN s’arribàs d’un 0% a l’any 99, a mitjans 99, a Eivissa
un 70% o s’arribàs d’un 30% a l’any 99 a Menorca un 75, o a
Mallorca passàs d’un 6% a l’any 99 a un 50%, amb unes
previsions molt més àmplies.

La depuradora de Muro, per parlar d’aquesta zona nord, ja
t é tractament terciari i està previst, a més, de forma immediata a
Alcúdia, la depuradora d’Alcúdia. Per tant, Sr. Font, vostè ara
ve i ens demana un pla integral en dos mesos, un pla integral.
Les solucions integrals que li va plantejar aquesta diputada i
que, a més, ja varen ser exposades a la interpelAlació per la
consellera de Medi Ambient, i ja veure, a més, que el President
Antic, amb la pregunta que vostè va insistir, li va comentar
s o l u c i o n s  i n t e g r a d e s ,  s o l u c i o n s  s o s t e n i b l e s  i
mediambientalment, per tant, correctes. I vostè, Sr. Font, ara ve,
jo crec que arriba tard, però, repetesc, benvingut a aquest
debat.

Quina és la política del Govern de les Illes Balears en relació
a les solucions integrals al problema de l’aigua a la zona nord
de Mallorca? Amb caràcter general, la política de l’aigua
d’aquest govern té unes prioritats bàsiques: s’ha de garantir el
subministrament estable d’aigua de bona qualitat; s’han de
reduir el mínim possible els impactes ecològics i s’ha d’oferir
abastament a la població a un preu el més econòmic possible,
però sense estimular artificialment el consum. I així li exposava
en el debat de la interpelAlació la consellera de Medi Ambient:
“És necessari recuperar l’autoritat hidrològica -li deia-; és
necessària una gestió de la demanda perquè l’aigua sigui
utilitzada de forma prudent i eficient; és necessària una gestió
integrada dels recursos per facilitar la convergència de preus i
millorar també la qualitat. I és per això que s’ha de disposar
d’aquestes infraestructures de connexió a totes les Illes, hi ha
recursos suficients per atendre aquesta demanda i la previsible
i especialment en un context  de feina de major eficiència i de
moderació en el creixement, així com d’increment de la
reutilització.”

Per a aquesta zona nord de Mallorca ja s’ha realitzat el
projecte que completarà aquesta artèria transversal de Mallorca,
Andratx, Alcúdia i que arribarà des de Llubí fins a Alcúdia, a
través de sa Pobla, a través de Muro, sa Pobla i Crestatx.
Aquest projecte, ja ho sap, està valorat en 5.000 milions i mig,
en vàrem parlar, d’euros, i demana, és important, ja hi ha hagut
unes primeres converses amb el Govern de l’Estat, es demanarà
amb fons de cohesió; però, en tot cas, seria més bo en fons de
cohesió, entenc que no s’hagués de recórrer a l’ecotaxa que
tenim, que es poden tenir molts altres projectes.

En fèiem ja esment en el debat, com deia, de la interpelAlació,
parlam d’aprofitar aquests 7 milions de metres cúbics sobrants,
excedentaris de la badia de Palma que, a més podríem afegir, si
ens arriba finalment, l’aigua de sa Costera. Hi guanyam tots,
com deia, els usuaris de la zona nord que tendran garantida
l’aigua de qualitat i a un preu correcte, i també els usuaris de
Palma que veuran com aquests costos fixos es poden reduir, i
evidentment també hi sortirà beneficiat el medi ambient. En
definitiva, i ja acab, Sra. Presidenta, les interconnexions

garantiran -igual que ha passat o igual que s’està fent en el cas
d’Eivissa- l’eficient distribució de l’aigua amb les condicions
més sostenibles, econòmicament i ecològicament, al temps que
s’ha de permetre la recuperació també dels nostres recursos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Per contradiccions i en nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Font pel temps de cinc
minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Em
sap greu que ara hagi fuit el Sr. Sampol i, amb tota la serenitat
del món que aquí n’hi ha que s’han estranyat tant, tant el Sr.
Ramon com el Sr. Alorda, jo he pogut dir depredador; el Sr.
Sampol li deia al Sr. Cerdà, a l’any 92 i 93, gàngster. I ara me
pens, si no vaig equivocat, en aquest tema de repartir el nou
gasoil, és soci amb el Sr. Cerdà, no ho sé, no ho sé, cadascú
que s’espavili, que s’abrigui pel que li pot caure damunt, donde
las dan las toman, eh?

Una altra qüestió, si vostès agafen el Diari de Sessions i
troben que jo he dit que han de demanar la dessaladora, que
demanam una dessaladora, van equivocats; si vostès no tenen
arguments ni capacitat no s’enganxin a la cançoneta de sor
Tomasseta i repeteixin el rotlle de la dessaladora del PP. Més els
diré, més els diré: en aquest tema anam seriosament, no en faig
una qüestió de messions d’això de la dessaladora, tampoc no
tenc res a dir que es faci si hi ha solució d’aigua. Però vostès
no em volen escoltar, no ens volen escoltar, perquè en aquest
tema els guanyam i en això saben que han trobat barra de cap
vostès. No he demanat cap dessaladora, el que volem saber és
que si vostès han dit sí a la dessaladora, vostès han demanat
una dessaladora per a Alcúdia; vostès, Sr. Ramon, que pareix
que no se’n recorda. I escolti, el PP d’Eivissa i Formentera
demanarà les dessaladores que cregui necessàries i que pensi
que són necessàries, i vostè demani les contràries i miri de
controlar el Sr. Buades, és la feina que té, no en té d’altra, Sr.
Ramon, no en té d’altra, que vostès sí que han mostrat els peus.
I si no, no encalenteixi la cadira, eh?

Miri, a jo m’agradaria dir una cosa al Sr. Alorda: miri, Sr.
Alorda, que vostè em diu que el que feim nosaltres, miri, Sr.
Alorda, la consellera Rosselló té una denúncia que, denúncia
que varen anar allà, hi va anar el SEPRONA i tothom, dins un
domini públic on el Sr. Cerdà intenta connectar les aigües de
Son Vial a través del pou de l’Obarc, enviar-les cap a Son
Barba, per dur aigua cap a Crestatx, és del mes de juny de l’any
2000 i la consellera no ha obert expedient. Sr. Alorda, no me
doni lliçons d’aigua, i vostè me diu que vostès deien abans; i
per què no diuen ara? Els seus companys de Llubí diuen que el
PSM no vol que se’n duguin l’aigua de sa Marineta a Alcúdia,
bé poden pensar una cosa a Llubí i vostès en poden pensar
una altra.
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Què solAlicit jo, què solAlicita el Partit Popular? D’aquí dos
mesos es presenti aquí un pla integral de la zona nord de
Mallorca, on si ara resulta el que demanava el Sr. Antich, el
Govern, aquest Parlament, una dessaladora a Alcúdia ara no és
necessària, que ens diguin per què no és necessària. Com se
solucionarà aquest tema? Que es dugui aquí. És tan difícil?

He dit Sr. Sampol, i no se m’enfadi, perquè s’han queixat de
què si jo havia dit depredador al Sr. Cerdà, he dit que vostè a
l’any 92-93 li deia gàngster; és a dir que no s’han de preocupar
tant, sí, és que s’obliden quan ens deien traïdors, lladres,
s’obliden de tot; què es pensen que la púrpura del Govern a
vostès els lleva d’enmig? No, no, vostè -ja li mostraré, ja li
mostraré, està a Televisió Poblera el tema, està a Televisió
Poblera gravat, Sr. Sampol-; però resulta que la memòria la fan
anar on els interessa i s’ha acabat aquest batre, s’ha acabat
aquest batre. Sí i li diré més, ara resulta que el Sr. Cerdà que era
un gàngster l’any 92, segons m’informen darrera el gasoil que
reparteixen també hi du part, haurem de saber què passa i
trobaran barra de ca Sr. Sampol...

(Remor de veus) 

Barra de ca, perquè aquest grup i aquest partit de vostè i del
seu partit n’ha hagut d’aguantar moltes, però els haurà
d’aguantar vostè, s’ha acabat aquest bròquil, s’ha acabat. En
el tema de l’aigua diguin la veritat a la societat mallorquina i la
societat de les Balears, presentin un projecte clar d’integració
de la zona Nord. Mirin, perquè no em diguin més Sra. Amer si
jo els parl de dessaladores, per favor, li he dit que si troba que
no l’han de fer fins i tot ens pot semblar bé, jo ja me’n cuidaré
de parlar amb el grup, però què hem de menester? Saber
realment quins projectes volen fer allà dalt, ara vostè avui diu
que tal vegada no es paguin amb els doblers de l’ecotaxa, no
m’hi ficaré, fins i tot això no tenen clar. L’altre dia el diari amb
l’ecotaxa, avui sense ecotaxa, m’és igual, com menys ens costi
millor Sr. Antich, no tenc res a dir, però què deman? Claredat,
claredat, el Sr. Antich en el mes de juliol de l’any 2000 em va
rebre a una visita amb els meus regidors d’agricultura, li vàrem
demanar una solució integral per a la zona Nord, el Sr. Antich
i li he de dir al President va agafar el telèfon i va ser ell qui va
concertar la cita amb la consellera al cap d’una setmana, la
consellera amb el Sr. Rodríguez Perea, els dos regidors
d’agricultura de l’Ajuntament de Sa Pobla i jo mateix li vàrem
demanar una solució per a la zona Nord, no ho vàrem demanar
només per a Sa Pobla, per a la zona Nord, Alcúdia, Pollença,
Búger, Campanet, Muro..., la consellera es va comprometre i
estar als diaris, sembla que ens oblidam de les coses, vostè ha
dit, “vostè ve avui aquí a demanar ara una solució integral a la
zona Nord”, no la vaig demanar en el juliol de l’any 2000, Sra.
Amer i en el juliol de l’any 2000, no el Parlament, o fa comptes
que el Parlament és el galliner, no és el galliner, no, no, no,
paraula del Sr. Antich que em va enviar allà i aquella senyora
no ha fet res, aquesta senyora té expedient s allà on hi ha dins
domini públic, ja pot mostrar papers, aquí hi som jo...

(Rialles)

Expedients on hi ha tubs dins siuranes que són domini
públic, sense cap permís i la Sra. Rosselló no ha posat en marxa

cap expedient d’aquests en dos anys. La Sra. Rosselló va dir
aquí l’altre dia, “no donarem més permisos a en Cerdà, l’única
cosa que li hem autoritzat és tres permisos per fer tres forats”,
fals va mentir fa quinze dies, no tan sols li han autoritzat els tres
forats, sinó que també li han deixat tres permisos per tres
aforaments, ara el proper pas i ho dic aquí perquè no podrà dir
que no, serà que li donaran la concessió per treure, és a dir, no
em digui que no, si els papers que han entrat dins l’Ajuntament
de Sa Pobla solAlicitant el tub signat pel Sr. Rodríguez Perea. Sr.
Rosselló, el Sr. Buades té raó, idò què punyetes fa enganant
aquí? No ha d’encalentir la cadira, vostè li ha donat tres
permisos d’aforament al Sr. Cerdà i vostè va dir fa quinze dies
aquí que no donaria cap permís més al Sr. Cerdà, va dir “jo
només li donat de forat” efectivament aquell dia només li havia
donat de forat...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant per favor. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab Sr. President. Era senzilla la moció, es comprometi en
dos mesos a dur aquí un pla, com resoldrà les olors de Muro i
Pollença? Com resoldrà el tema de la salinització de zona Nord?
Com és aquest projecte per dur aigua de Llubí cap a Alcúdia?
I li deman que es compleixin els dos mandats o si hi ha un
mandat que s’ha de tirar enrera que és la dessaladora es dugui
aquí, perquè aquí hi ha un mandat de dessaladora a Alcúdia,
que es dugui enrera si vostès troben que no i l’altre que
qualsevol acció que hagi de fer de les Ufanes, aquí hi ha un
acord amb unes esmena del PSOE que el PP va acceptar, primer
parlin amb l’Ajuntament de Pollença, Alcúdia, Campanet i Sa
Pobla, vostès varen fer l’esmena d’Alcúdia i Pollença, nosaltres
volem incloure també Campanet i Sa Pobla. Vostès estan fent
coses en aquests moments incomplint l’acord d’aquest
Parlament, què li diuen a això d’incomplir els acords oficials
d’una institució?

Moltes gràcies.

(Aplaudiments d’un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Substanciat el debat d’aquesta
moció procedirem a la votació de la mateixa. 

Senyores i senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència queda rebutjada la moció 1616 presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions integrals al
problema de l’aigua a la zona Nord de Mallorca.
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IV. Proposició no de llei RGE núm. 1001/02, presentada pel
Grup Parlamentari  Socialista, relativa a compensació atenció
sanitària.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que és la proposició
no de llei 1001 presentada, pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compensació en l’atenció sanitària. El Sr. Andreu
Crespí té la paraula en nom del Grup Socialista per defensar la
proposició no de llei. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Diu, “de todo lo actuado ante los
diferentes departamentos ministeriales se deduce que no
existe voluntad de cumplir de forma inmediata las
obligaciones impuestas por la Ley 30/1998 de 27 de junio”.
Evidentment amb aquest argument, aquesta constatació per
part de ni més ni menys que del Defensor del Poble, un surt no
en gaire força en aquesta cambra, perquè evidentment si el
Govern d’Espanya no està dispost a complir de forma
immediata, que sempre és un terme dubtós, realment estam en
una situació complexa perquè ja intuíem una cosa d’aquestes
perquè tal i com està redactat aquest règim especial de les Illes
Balears, recordaran fill d’aquell famós règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears, el famós REFE, realment deixa un
marge de voluntarietat en el Govern d’Espanya d’avançar amb
les solucions d’aquells problemes que el fet insular imposa en
el cost de les coses i la vida dels nostres ciutadans, però a
pesar de tot, malgrat que anam rebent cop rera cop, tanmateix
ens queden forces per seguir reclamant allò que creim que ens
pertoca i en aquest cas d’avui que és una proposició no de llei
més, que van esbrinant tots i cada un dels temes que vénen
exposats en aquesta llei, avui ens toca la matèria sanitària.

En la matèria sanitària es va constituir una comissió mixta,
però no només es va constituir una comissió mixta sinó que en
aquesta comissió mixta ja es varen proposa, per part del Govern
d’aquesta comunitat, tot un seguit de temes que podien estar
inclosos i que tenien cobertura amb allò que deia l’article
corresponent del règim especial que és l’article 18 i parlava la
proposta del Govern d’aquesta comunitat, del cost diferencial
dels desplaçaments de pacients i acompanyants a centres
d’altres illes, o a la península, és a dir, era una actuació directe
sobre les quantitats, les indemnitzacions per desplaçament que
reben les persones que per si mateixes o acompanyades han de
pagar de la seva pròpia butxaca per rebre aquesta atenció
sanitària que ha de ser universal i que és un dret de tots els
espanyols rebre-la amb les mateixes condicions, d’acord amb
allò que diu la Constitució espanyola, però també es va exposar
la necessitat de superar la insularitat mitjançant l’aportació
necessària de més elements tecnològics que tal vegada si no
fos pel fet insular podrien estar repartits d’una altra manera,
perquè seria més fàcil per part de l’organització sanitària moure
els usuaris perquè poguessin ser atesos amb les darreres
tecnologies que la ciència mèdica té per a la diagnosi i el
tractament de les malalties.

També era necessari un sobreesforç a causa de la
pluriinsularitat, si només fóssim una illa també seria més senzill,
de serveis especialitzats, és necessari que els ciutadans de les

illes més petites puguin tenir garantit un igual servei sanitari,
una igual atenció sanitària que els que estan a una illa grossa
i aquests amb els que estan a la península. També és més
complex, pel fet de ser una illa, la formació del personal mèdic
i per tant, s’han d’establir mecanismes, no tot el que proposam
suposa només una aportació econòmica, també és necessari
facilitar determinades coses que aquí som més complicades i
que poden no necessàriament tenir un cost econòmic, però que
necessita de la colAlaboració imprescindible del Govern
d’Espanya. També uns dels altres temes que nosaltres creim
que té cobertura amb el règim especial és el transport sanitari
urgent entre illes i entre les illes i la península, no és possible
que un malalt que ha de ser atès d’urgència esperi poder ser
desplaçat amb un vol regular, és necessari tenir mitjans i les
infraestructures perquè aquests mitjans funcionin per poder-los
desplaçar i això evidentment pel fet insular és més costós, no és
gaire difícil d’entendre, que el transport terrestre a través d’una
ambulància i també sabem que a altres llocs també per major
urgència es poden utilitzar transports aeris. Però volem
precisament que aquesta comissió que demanam que continuï
les seves tasques analitzi la qüestió i arribi a unes conclusions
p actades amb el Govern d’aquesta comunitat, no prejutjam quin
és el final de la negociació, però com a mínim demanam que
s’obri, es posin les xifres damunt la taula i s’arribin a unes
determinades conclusions.

Per tant, és imprescindible que aquestes comissions que el
Defensor del Poble constata que no es volen posar en marxa
perquè no hi ha una voluntat de fer-ho immediatament i els
ciutadans d’aquestes Illes necessiten aquesta rapidesa, com a
mínim necessiten una celeritat d’aquesta solució. No és
possible, amb els doblers que aquesta comunitat té per a
l’atenció sanitària, suportar determinats sobrecosts, no tenim
perquè i per això supòs que vostès en el seu moment feren un
projecte de llei, en el qual nosaltres no hi estàvem d’acord, ni
tampoc el seu grup en el Congrés dels Diputats, ni el seu
Govern, el règim econòmic fiscal especial per a les Illes Balears
i llavors desembocà en el règim especial per a les Illes Balears,
la intenció era resoldre aquests problemes d’una manera ràpida
perquè no haguéssim de treure despesa d’una banda per posar-
la a una altra, perquè no volien vostès i no volem nosaltres
vestir un sant i desvestir-ne un altre, volem que els costs
derivats del fet insular tenguin el seu tractament i així ho deu
entendre, almanco nosaltres ho creim que així ho deu entendre
el Govern central quan havent produït posteriorment
l’aprovació del REF, el finançament de les comunitats
autònomes, la transferència sanitària podien haver introduït, si
així ho haguessin cregut, disposicions derogatòries de
determinats aspectes del règim especial perquè ja estan atesos
en aquesta llei. Una clàusula derogatòria, que qualsevol de
nosaltres podria redactar en un moment dient que atès que
aquests temes inclosos en el règim especial vénen contemplats
a tal punt d’aquesta llei, es considera derogat aquell article, una
llei deroga l’anterior tenen el mateix rang i aquí no passa res. 

Això no s’ha produït, vol dir que des del legislador, des del
Govern de l’Estat es considera vigents tots i cada uns dels
greuges produïts per la insularitat. Per tant, els hem de resoldre
i nosaltres què demanam? Seure per resoldre, ni més ni pus, des
d’aquest Parlament no deim i això s’ha de resoldre d’aquesta
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manera, iniciem una negociació, el Govern serà el que ha
d’exposar la seva postura, però nosaltres l’única cosa que
demanam és que aquest Parlament doni suport per permetre a
aquest Govern anar allà a dir el que pensa i llavors el Govern
d’allà dirà el que pensa i es suposa que d’aquest debat alguna
solució, no diré satisfactòria per a tothom, però alguna solució
que analitzaríem i sobre la qual n’opinaríem es pogués produir,
perquè en aquest moment la que tenim i ho diu el Defensor del
Poble, diu “por lo que en muchos aspectos, la Ley 30/1998 se
encuentra vacía de contenido”. Nosaltres crec que com a
Parlament de les Illes Balears no podem tolerar que una llei que
ens afecta d’una manera molt directe i vostès haurien de ser els
p rimers defensors d’aquesta llei “se encuentre vacía de
contenido”. 

Això crec que és un menyspreu cap a aquest Parlament i cap
als ciutadans de les Illes Balears i sense jutjar quin serà el final
de totes i cada una de les comissions negociadores, hauríem
d’estar d’acord perquè es seguin i parlin i llavors vostès podran
criticar si les pretensions d’aquest Govern són excessives o les
del Govern d’Espanya són no se com, però com a mínim si no
es produeix l’encontre allà on es puguin debatre les diferències
en relació a tots i cada un dels temes que he exposat, rarament
podem manifestar-ho. Per tant, aquesta és una qüestió de
principi, demanam que la llei segueixi el seu pas, sense presses,
però tampoc sense pauses i sobretot sense que una institució,
el representant de la qual va ser proposat pel President del
Govern d’Espanya hagi de dir que el Govern central no té
intenció de moment de fer res, jo crec que el tema és d’una
gravetat molt considerable i jo crec que aquesta cambra s’ha de
sentir dolguda per aquest tema.

Per tot això senyores i senyors diputats i sobretot senyores
i senyors diputats del Partit Popular, els quals jo mai posaré en
dubte que tenen l’interès de defensar allò que afecta als nostres
ciutadans, jo els deman el suport d’aquesta proposició no de
llei perquè es seguin, és una proposició no de llei perquè els
interlocutors es seguin, ja criticarem en el seu moment que diu
un i que diu l’altre, però almanco deixar-los seure perquè diguin
el que hagin de dir i llavors ja farem el que hàgim de fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista. Grups
que volen intervenir en fixació de posició? Sra. Castillo en nom
del Grup Popular té la paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. S’ha dit
aquí moltes vegades, avui i durant passats plens i és cert, que
Balears té i tendrà sempre un cost afegit per al
desenvolupament de les seves competències en relació a altres
comunitats autònomes pel fet de la seva insularitat. Això, els
recordaré una vegada més senyors del Grup Socialista, no és
cap novetat, tal vegada vostès s’han donat compte ara perquè
els he de recordar que vostès durant aquests plens demanen la
defensa d’una llei a la qual vostès no donaren suport. Per tant,

vostès ara supòs que s’han donat compte, han dit bé una
excusa més pel confrontament amb Madrid i amb el Partit
Popular i amb l’excusa de “Madrid me mata y el PP balear
actua a golpe de teléfono” idò venga anem a posar una mica
més de confrontament. Però nosaltres des del Partit Popular ho
tenim molt clar.

Miri, Sr. Crespí jo sé que vostè ha fet un discurs pensant
que nosaltres no donaríem suport a la proposició no de llei,
però li he d’anunciar que el Partit Popular li donarà suport a
aquesta proposició no de llei i li donarà suport perquè nosaltres
creim que és una forma de defensar els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, que són els qui nosaltres
representam i també perquè consideram que allò que diu
l’article 18 de la Llei de règim especial s’ha de complir, s’ha de
complir perquè evidentment no està derogat, s’hagués pogut
derogar però no s’ha derogat i per tant, s’ha de complir i per
tant, s’han d’estudiar els problemes derivats de la insularitat
fent especial referència, com diu l’article esmentat, a la
problemàtic derivada del transport sanitari, és a dir, dels
trasllats de malalts i acompanyants entre illes i entre les Illes i
la península. L’objectiu de la Llei de règim especial és estudiar
la problemàtica de la insularitat en relació a competències
compartides i al mateix temps articular els sistemes de
compensació. 

Però Sr. Crespí i senyors del Grup Socialista, donarem
suport a aquesta proposició no en el sentit que vostè li ha
donat, sinó només en el sentit i des del punt de vista de l’estudi
i la compensació, si n’és el cas, de la problemàtica derivada de
la insularitat referent, com li he dit, a competències compartides,
perquè aquest és l’esperit de la llei, no quan es refereix a
competències de la comunitat autònoma, que ja són de la
comunitat com són les competències d’assistència sanitària.
Aquesta comissió mixta no és una comissió reivindicativa de
qüestions que ja estan dins les competències de la comunitat
autònoma, és per discutir competències compartides i aquest és
l’esperit de la llei, compartides entre l’Administració
autonòmica i l’Administració de l’Estat, però res més no li
donarem suport a res més i dic res més perquè davant les seves
paraules o les paraules de la Sra. Consellera de Salut en una
d’aquelles eternes rodes de premsa, no puc fer res més que
pensar que vostès el que pretenen és riure-se’n dels ciutadans
de Balears i pensen que creant una confusió els ciutadans no
sabran de què els parlen, però jo li don un consell Sr. Crespí,
d’aquí a poc temps vostè haurà de rendir comptes, vostè i el
Govern i no han de tenir tant de menyspreu cap als ciutadans
perquè se’n pot dur una sorpresa, com crec que se’n durà.

Vostès reclamen quan reclamen la compensació del cost de
la insularitat, el que pretenen és recuperar el temps perdut i mai
millor dit, el temps que varen perdre durant la negociació de les
transferències de sanitat, pretenen reobrir aquest procés
transferencial perquè no varen saber negociar el traspàs de
competències. Jo ja li he dit moltes vegades, la consellera de
Salut i el seu equip varen fracassar en la negociació de les
competències i això no fa és que donar-me la raó, vostès
pretenen reobrir aquesta negociació i aquesta negociació ja
està fet i si no ho varen saber fer, em sap greu Sr. Crespí
s’hauran d’aguantar i el que és pitjor ens haurem d’aguantar
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tots els ciutadans de Balears. Miri si fracassaren que quan li
sentim a dir a vostè aquí o a la Sra. Consellera ens donam
compte que ni tan sols sabien el que demanaven quan
negociaren i el que és pitjor, ni tan sols sabien el que rebien
que és molt pitjor i vostès vénen aquí i fan demagògia, fan
demagògia per dues coses, una perquè el fet de la insularitat és
va tenir en compte i vostès ho saben, a l’hora de valorar les
competències sanitàries per a les Illes Balears i fan demagògia
perquè vostès parlen d’insularitat i fiquen dins el sac de la
insularitat tot allò que els ve al cap, fins i tot hi fiquen coses
que no tenen res a veure amb la insularitat i pretenen amb això
que el ministeri els pagui les coses que vostès no saben fer
aquí, no saben, no saben d’on han de treure els doblers perquè
no saben planificar i per tant, bé a través del règim especial
procuraran que el ministeri ens pagui allò que nosaltres no
sabem fer.

Però començarem pel principi, el fet de la insularitat es va
tenir en compte a l’hora de negociar perquè quan es varen
valorar les competències de sanitat per a totes les comunitats
autònomes es varen tenir en compte tres variables, la població
protegida, la població major de 65 anys i la insularitat, la
població protegida un 75%, la població major de 65 anys un
24,5% i la insularitat un 0,5%, 0,5% que es va compartir amb les
Canàries. Per tant, no entraré en una guerra de números,
procuraré fer-ho fàcil, però tenir en compte la insularitat i
aquestes variables va fer que Balears tengués 14.000 milions de
pessetes més de finançament, és a dir, amb pessetes de l’any 99
que és el càlcul que es va fer si a Balears li corresponien
71.102,7 milions de pessetes, tenir en compte aquestes variables
li varen suposar 85.990 milions de pessetes, és a dir, exactament
14.887,3 milions de pessetes més i d’aquests 14.000 milions de
pessetes que li dic la insularitat se’n du entre 4.000 i 5.000
milions de pessetes, el 0,5 que li he comentat. Per tant, és
evident que la insularitat es va tenir en compte i a més xifrada
amb molt més d’allò que reclamen des d’aquí, per tant, no em
digui que no es va tenir en compte perquè es va tenir en
compte i vostès ho saben o ho haurien de saber. A part que
també es va tenir en compte el turisme per primera vegada a
través d’un fons de cohesió o un fons de desplaçat que encara
està per regular.

Però per altra banda, com li he dit, vostès fan demagògia
perquè parlen d’insularitat i ho pretenen ficar tot dins el sac de
la insularitat, fins i tot la incompetència del mateix Govern a
l’hora d’actuar, perquè per exemple fiquen dins el sac de la
insularitat, segons vostè ha dit aquí o la Sra. Consellera va dir
a la roda de premsa la setmana passada coses com per exemple,
iniciatives relacionades amb la situació social de les Illes
Balears, jo entenc que situacions socials n’hi ha a totes les
comunitats autònomes, no només les que som illes, també
parlava d’adequar els centres a característiques geogràfiques
i climàtiques de les illes, és a dir, tothom té una climatologia
específica si parlam d’un poble que està incomunicat a causa de
la neu, però bé no estam parlant d’insularitat en aquest cas,
parlen de formació..., en definitiva parlen d’un munt de coses
que no tenen res a veure amb la insularitat i les altres
precisament ja estan contemplades. És a dir, Sr. Crespí em sap
greu dir-li a vostè, però des del Govern i des de la conselleria de
Salut no saben de què van, reben doblers no saben perquè els

reben i quan parlen d’insularitat el que fan és ficar
competències que són seves, però que no saben desenvolupar
i pretenen cercar el suport de Madrid per dissimular un poc la
incompetència, com li deia.

Però en definitiva nosaltres admetem, com vostè ha dit, que
tornin a iniciar-se les reunions de la comissió mixta per estudiar
les competències compartides entre l’Administració estatal i
l’Administració autonòmica i quedaria (...) del fet de la
insularitat, però ni molt menys donarem suport obrir una altra
vegada unes negociacions que ja estan acabades i que vostès
varen fracassar en la negociació, però ja està acabada i no la
podem tornar a obrir i a això no li donarem suport. Vostès, tots
els ciutadans de les Balears han de menester aquesta comissió
mixta per estudiar aquesta problemàtica i per exemple, podríem
estudiar el fons de cohesió del qual ja li he parlat, un fons per
a desplaçats que està dotat en el ministeri en 10.000 milions de
pessetes, però que encara no està previst com s’ha de distribuir
entre les comunitats autònomes. Per exemple aquesta comissió
podria ser el fòrum allà on des del Govern es demanés la
quantitat que li correspon a les Balears, perquè efectivament
això és una competència compartida i és un dels temes que
podria quedar residuals d’aquesta comissió mixta i a posta s’ha
de reunir. Però per favor Sr. Crespí, no enganin els ciutadans
perquè ja li he dit que no són beneits els ciutadans, no els
enganin ocultant que hi ha una partida important derivada de
la insularitat, entre 4.000 i 5.000 milions de pessetes, ocultant
que el fet del turisme també s’ha tengut en compte a través
d’aquest fons de desplaçats i ficant dins el sac de la insularitat
matèries que res tenen a veure amb la insularitat i que l’única
cosa que pretenen és emmascarar la seva pròpia incompetència
a l’hora de gestionar la sanitat a les nostres Illes. De totes
maneres ja li dic, nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei perquè creim que la comissió mixta no ha
estat derogada i que encara té contingut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo en nom del Grup Popular. Sr.
Crespí vol intervenir per contradiccions? 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, jo no prejutjava quin era
el seu sentit de vot, no obstant si hagués fet un procés
matemàtic d’extrapolació la setmana passada coses paregudes
les varen votar en contra, avui no hauria estat rar que
haguessin seguit en la mateixa tendència. No obstant i permeti
que li digui, jo estava convençut de la meva capacitat verbal de
convèncer-la perquè vostès a favor, però vaja, però vaja.

Miri, vostè m’ha donat un consell, ja m’agrada que em
donin consells, però jo ni donaré un altre, no he entès com a
organitzat vostè aquest debat, perquè ha començat dient que
votarien a favor, ha acabat dient que votarien a favor, però
enmig ha demostrat que haurien de votar en contra. Per tant, jo
li don un consell organitzi la simfonia de manera que el final
estigui d’acord, organitzi el debat perquè a mi m’ha anat
produint, em deu haver enganat al principi i ara dirà t’ho
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pensaven que votaríem a favor, però ara votarem en contra,
m’ha desorganitzat mentalment. Com que a mi ja no m’agrada
desorganitzar-me mentalment, el proper debat l’organitzi amb
una seqüència un poc més lògica, però bé.

Aquí estam parlant, Sra. Castillo, de règim especial afectant
la sanitat, però d’allò que estam parlant és de règim especial i
vostè de sanitat, no dubt que no en sàpiga, però de règim
especial no ho ha ni mirat. El tema dels desplaçats no és un
tema d’insularitat. Es desplacen els de Burgos a Madrid i els
de... Això no s’ha de tractar dins la comissió aquesta, això ja es
tractarà allà on sigui corresponent, amb els sobrecosts i amb el
que sigui. Això no és un tema de desplaçats, perdoni que li ho
digui, perquè el tema de desplaçats afecta l’atenció sanitària.
No, no, no, no és un tema d’una comissió bilateral, això és un
tema d’una comissió multilateral sobre un fons concret que
afecta totes les comunitats autònomes.

Segon. Segon -esperi- el règim especial no parla per a res de
competències compartides. Compartides o no; què vol dir,
compartides? Estan compartides les carreteres o les coses
hidràuliques? No. És un problema d’insularitat, sigui
competència pròpia, o sigui competència de l’Estat, o sigui
competència compartida. És un problema de resoldre tot allò
que està escrit a la llei article rere article sobre determinats
temes sobre els quals afecta la insularitat, i jo ja li he dit que hi
ha temes que poden ser de formació, per exemple, que no és el
mateix resoldre’ls a una zona d’Espanya on és fàcil accedir a
una facultat de medicina amb la qual establir convenis, etc., que
a un lloc on això no hi és, i això és un problema per a aquesta
sanitat que necessita, com que afecta a altres comunitats
autònomes, el multilateralisme que en aquest país pel que es
veu no és possible. 

Aquí s’ha implantat la relació bilateral, i Espanya és un país
multilateral perquè hi ha moltes comunitats autònomes i
correspon al Govern de l’Estat harmonitzar tot aquest invent
que entre tots ens hem donat, i aquesta és una feina de director
d’orquestra que ha d’assumir i que és formosa, però que ha de
voler assumir el Govern central, que no ho vol fer. Ell parla d’un
amb un i així no arreglarem les coses. Per tant en aquesta
comissió s’han d’exposar aquells temes que, compartits o no
compartits, deriven del fet insular, i estic d’acord amb vostè que
segurament hi ha temes que són qüestionables. Vostè diu que
això per mor del fet que és illa. Idò no senyor, nosaltres creim
que no és per mor del fet que és illa, perquè miri, a Burgos, que
no és una illa, passa exactament el mateix. 

Però asseiem-nos i amb això crec entendre que vostès
donen suport a una proposició no de llei que del que es tracta
és que s’asseguin, punt, no entren en més matèria, d’acord, que
s’asseguin i ho plantegin, que per això supòs que a la llei, que
sí que li varen donar suport, vostè se n’oblida, és que la
història d’aquesta llei és una història ja per a persones majors,
perquè comença quan el Sr. Cañellas..., ara el Sr. Diéguez no pot
intervenir, primer president de no sé quin govern..., se’n
recorden?, idò bé, la va posar en marxa i el Sr. Matas era
conseller d’Hisenda. Per tant té una història complexa, una
història d’un text, d’un altre text, d’unes esmenes per amunt i
per avall... Per tant, aquesta llei té una finalitat que, tot i que no

compartim, nosaltres la votarem a favor, però en aquell moment
ja veiérem que podia passar el que el Defensor del Poble diu
que passa, és a dir, és una llei que com que no fixa terminis ni
compromisos ni res, idò bé, anirem fent, i aquest era un perill, i
moltes de les esmenes que vostès presentaren en el Congrés de
Diputats, el mateix text  havia presentat el Grup Parlamentari
Socialista però concretant. L’única diferència va ser substituir
concreció per “bé, ja ho veurem, el poder és nostre i en ser
oportú amollarem”. No. 

Per tant estic content -i li ho he de dir- estic content que li
donin suport, perquè farem seure les dues administracions i
que, per tant, debatin les coses, les aclareixin, és a ells a qui
correspon aquesta feina, no a nosaltres, però nosaltres ajudem
perquè s’asseguin, actuem una mica de cimentadors d’aquest
moment culminant que serà quan un equip del Ministeri de
Sanitat i de la conselleria d’aquí s’asseguin i puguin arribar a
un acord que repercutirà en el bé dels ciutadans, als quals jo
pens que no m’agrada enganar i pens que vostè tampoc no els
engana, el que passa és que els donam missatges diferents,
naturalment, com ha de ser, i ells llavors trien, llavors triaran.
Per tant tots ens podrem apuntar, si aquests senyors s’asseuen
i arriben a un acord, tots ens podrem apuntar, vostès voten a
favor, una part d’aquest mèrit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista, en el
seu torn per contradiccions, i jo demanaria a les senyores i als
senyors diputats si aquesta proposició no de llei he entès que
s’aprovaria per assentiment.

Es dóna aprovada per assentiment? Idò queda aprovada per
assentiment la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 1001, relativa a la
compensació de l’atenció sanitària.

I sense més assumptes a tractar en el plenari d’avui, s’aixeca
la sessió.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


