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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) RGE núm. 2717/02, de l'Hble. Diputada Sra. Ai na
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a posada en funcionament de la unitat de psiquiatria
infantojuvenil.

La primera d’elles la 2717, relativa a posada en funcionament
de la unitat de psiquiatria infantojuvenil que formula l’Hble.

Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Donam
la benvinguda a la consellera de Salut, estam contents que es
pugui reincorporar a la feina malgrat dugui “ collarín”, però
anem per feina. És a dir, el mes d’abril passat es va inaugurar
per part d’aquesta conselleria, es va inaugurar i es va traslladar
la unitat d’atenció psiquiàtrica infantojuvenil per a nins fins a
18 anys a un local que havien llogat en el carrer Margalida
Xirgú de Palma. Aquest servei es va obrir el mes d’abril en
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contra de les recomanacions dels professionals que
consideraven que aquest local no estava en condicions.
Malgrat això, en el nostre parer, la consellera va prioritzar la
foto, la inauguració i no va fer cas a les recomanacions dels
professionals. 

Ja fa sis mesos que aquesta unitat està en marxa en aquest
local i el Grup Parlamentari Popular està preocupat per l’atenció
psiquiàtrica que tenen aquests nins en aquest local
concretament. Per tant, volíem saber si les acusacions de les
quals hem parlam són veritat i quina opinió li mereix el
funcionament d’aquesta unitat a la consellera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Sra. Castillo, li he de dir que la
valoració que feim des de la Conselleria de Salut és molt
positiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom em sap greu perquè la veig
que està un poc malalta però és que li he de dir que en aquest
nou període de sessions continua sent una irresponsable. Com
em pot dir que està contenta de com funciona la unitat si li estic
dient tots els defectes que tenen. Hi ha un informe datat del
mes d’abril allà on diu que hi ha cables que es veuen, no hi ha
aigua calenta, no hi ha extracció d’aire, hi ha males olors. Hi ha
un informe de prevenció de rics laborals des del mes d’abril,
que vostè el coneix perquè el va fer GESMA, allà on diu que es
recomana no inaugurar aquest servei. 

Malgrat això, vostè se’n va anar allà, es va fer la foto i ho va
inaugurar. Les darreres notícies són que després d’haver-se
presentat aquesta pregunta per part del Grup Parlamentari
Popular, l’endemà el Sr. Carbonero, director de GESMA, se’n va
anar a aquesta unitat i els va dir us canviam de lloc i us durem
a l’Hospital General perquè aquest local no està en condicions.
Però han passat sis mesos en aquestes condicions, el resultat
és que tots i cada un dels professionals que han fet feina allà
han hagut de passar per salut laboral. És una llàstima que no
sigui present el Sr. Grosske perquè crida l’atenció que ell
tampoc no hagi dit res. I no només els professionals, estam
parlant d’atenció a nins fins a 18 anys. 

Per tant, crec que és una irresponsabilitat que vostè aquí i
avui digui que està contenta del funcionament d’aquesta unitat,
Sra. Salom, l’han canviada ja tres vegades de lloc, han invertit
més de 18 milions de pessetes en la reforma d’aquest local, que
des del principi...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, el seu temps està esgotat. 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. Sra.
Castillo, la veritat és que estic molt satisfeta i ho estam tots,
amb una valoració més que positiva. Han de tenir en compte
que des del passat any 99 aquesta unitat infantojuvenil estava
ubicada dins l’Hospital Psiquiàtric, amb la reprovació des de
l’any 89 del Defensor del Poble. En aquells moments quan
arribàrem hi havia en aquesta unitat 1 psiquiatra i 1 psicòleg i
atenien una mitjana diària d’1,5 nins. La valoració és positiva
perquè des d’abril fins ara en el carrer Margalida Xirgú tenim,
en principi, 3 psiquiatres, 3 psicòlegs, 1 infermera, 1
administrador, o sigui un total de 8 persones. S’han realitzat 332
primeres visites i 1.504 visites de continuació. Tot això
representa, Sra. Castillo, una mitjana de 24,2 nins diaris, si ho
comparam amb l’1,5 de l’any 99 la valoració no pot ser més que
positiva. 

Ara bé, si vostè es refereix als problemes que han sorgit
darrerament, d’entrada li he de dir que els professionals des de
dia 19 de setembre, de forma provisional i mentre estam
condicionant uns espais a la Creu Roja, estant continuant amb
la seva bona feina. Per altra banda, tots els tècnics de la
conselleria estan intentant esmenar, ja fa un temps, tots els
problemes que han sorgit a l’espai Margalida Xirgú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.2) RGE núm. 2727/02, de l'Hbl e. Diputat Sr. Andreu
C respí i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
adjudicació del servei d'ambulàncies.

Passam a la segona pregunta la 2727, relativa a adjudicació
del servei d’ambulàncies que formula l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No m’estendré molt en aquesta
pregunta perquè no és la primera vegada que la feim i aquest
tema ja fa molt de temps que cueja. Per tant, el que voldríem
saber en aquest moment i de manera molt concreta és com es
troba, en quina situació es troba, l’adjudicació d’aquest servei
que tan necessari és i que ha tengut una història tan
complicada i rocambolesca.

Moltes gràcies.
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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, senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, efectivament hi ha hagut una problemàtica en aquest
servei, però li he de dir que això no ho puc obviar, malgrat totes
les informacions que sortiren en el seu moment a la premsa i
també notícies que van sortir de l’INSALUD antic, anunciaven
que l’adjudicació d’aquest concurs i sobre aquest afer concret
estava resolt. Li puc assegurar que ni a la conselleria ni a l’Ib-
salut vàrem trobar cap expedient, a excepció del transport aeri
que si hi havia un concurs inicial li he de dir que no estava
adjudicat a ningú. 

I conscients de la importància d’aquest tema, des de la
Conselleria de Salut hem elaborat un nou plec de condicions
per a aquest concurs, basat en un nous paràmetres d’eficàcia
i qualitat al servei que abans no existien. Miri, hem introduït
mesures de qualitat, hem substituït el cànon fix que abans hi
havia de pagament per un condicionat al compliment de
determinats requisits i objectius. Hem inclòs el concepte de
penalització per mal servei, hem ampliat les hores i la
disponibilitat dels mitjans. A Mallorca més de 60.000 hores, a
Menorca més de 30.000 hores, a Eivissa i Formentera més de
30.000 hores. Hem creat la central de coordinació dins
l’estructura de l’Ib-salut. El passat dia 24 d’agost va concloure
la data de presentació de les proposicions, dia 3 de setembre es
va realitzar la mesa per a la qualificació de tota la documentació
general i el passat dia 10 de setembre la de les proposicions
econòmiques i tècniques. Aquestes darreres han de ser objecte
de valoració per un grup d’experts, nomenats per la mesa de
contractació. Dins els propers dies podrem concloure tot
aquest procés que ens ha de dur a una millora real i efectiva del
servei d’ambulàncies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No sé si tendrà temps la consellera, però només li vull
demanar un nombre i és quantes empreses es varen presentar
en aquest concurs?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula 13
segons. 

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

Gràcies, Sr. President. Si no vaig equivocada,
aproximadament una dotzena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.3) RGE núm. 2863/02, de l'Hble. Diputada Sra. Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció del centre de dia a Eivissa.

Passam a la tercera pregunta la 2863, relativa a construcció
de centre de dia a Eivissa que formula l’Hble. Diputat Sra. Maria
Neus Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc disculpar-me perquè
hi ha un error en el títol de la pregunta que seria de fer una
residència d’assistits a Eivissa i no un centre de dia, com ve
després explicat allò que és la pregunta en si. Bé a final de l’any
2000 va entrar en aquesta cambra la tramitació de la Llei de
transferències als consells insulars en matèries de benestar
social i fins un any després no es va aprovar aquesta llei, que
finalment només es va aprovar pels consells insulars d’Eivissa
i Formentera i de Menorca, Mallorca va quedar inicialment
exclosa. 

Bé com deia en aquesta llei, que el Partit Popular no li va
donar suport perquè consideràvem que les quantitats
econòmiques previstes per als consells insulars d’Eivissa i
Formentera i Menorca eren massa reduïdes, aquesta llei
contenia una disposició addicional allà on el Govern es
comprometria a fer una sèrie d’infraestructures a cada una
d’aquestes illes. 

Per tant, aquesta pregunta va dirigida al Govern per saber
actualment com es troba l’expedient de la construcció
d’aquestes infraestructures, que en aquest cas seria la
residència d’assistits a l’illa d’Eivissa que hauria de ser una
residència de 90 places perquè poder-les aprofitar els nostres
majors d’Eivissa i Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí efectivament, Sra. Marí, com vostè
ha dit a la disposició addicional sisena d’aquesta llei, el Govern
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es compromet en el termini de 4 anys, comptadors a partir de
l’any 2001, a finançar la construcció d’un seguit d’equipaments,
entre ells la residència d’assistits d’Eivissa. 

La situació d’aquest equipament és en tràmit en el següent
punt: actualment el Consell Insular d’Eivissa i Formentera ja ha
negociat i té concedit un solar per a la futura residència en el
municipi de Santa Eulàlia, també té redactat el projecte bàsica,
que una vegada entregat al Govern es podrà posar en marxa el
conveni entre el Govern i el consell insular, per tal de
comprometre la construcció i el futur equipament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé la veritat és que des del Partit
Popular estam un poc decebuts perquè en aquestes alçades i
dos anys després que vostès mateixos reconeguessin la
necessitat d’aquesta infraestructura encara ni tan sols hagin
firmat el conveni el Govern i el consell insular, per tal que sigui
aquella administració la que pugui posar en marxa aquesta
infraestructura. Lamentam, com deim, aquest retard i esperam
que a partir d’ara canviï d’alguna manera aquesta actitud i es
pugui accelerar el procés, com sap és una infraestructura que
des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, governat pel Partit
Popular i des de principi de legislatura demanava per al seu
municipi la construcció d’aquesta residència. 

Per tant, com he dit, des del Partit Popular estam d’acord
que es posi en marxa aquesta infraestructura, el que lamentam
és el retard que s’està duent per part del consell, del Govern, o
de tots dos. I bé, vostè mateixa ha reconegut que a la llei deia
que en un termini de 4 anys aquests convenis s’havien de
firmar i fer aquestes infraestructures, la legislatura s’acaba i de
moment no veim que hagin fet les passes...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. El seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Benestar Social té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, li record que el termini de
4 anys és a partir del 2001, per tant, no coincideix amb la
legislatura, però és un acord que està recollit a una llei. Per tant,
si bé és cert que el conveni no s’ha signat, encara que es
signarà prest, el conveni no és més que un instrument per
garantir una forma de colAlaboració que està contemplada
precisament a una llei, de manera que no hi ha forma més clara
de determinar el compromís que el Govern i el Consell d’Eivissa
i Formentera tenen amb la població d’Eivissa i Formentera per
posar en marxa un equipament. 

Una llei aprovada per aquest Parlament és el que dóna més
garanties, a part que després es posin en marxa instruments
com són els convenis. De totes maneres, tengui per suposat
que el Govern i el consell tendran tot l’interès perquè la
tramitació sigui ràpida i estam contents que el Partit Popular
estigui tan sensibilitzat sobre aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.4) RGE núm. 2864/02, de l'Hble. Diputada Sra. Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció del centre de dia a Formentera.

Passam a la quarta pregunta la 2864, relativa a construcció
de centre de dia a Formentera que formula l’Hble. Diputada Sra.
Maria Neus Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé en aquest cas sí es tracta de la
construcció d’un centre de dia, en aquest cas a l’illa de
Formentera i també com hem dit a la pregunta anterior, és en
relació a la mateixa Llei d’atribució de competències en els
consells insulars i en relació a la mateixa disposició addicional
sisena de la llei, que feia referència a la posada en funcionament
per part del Govern d’aquest centre de dia a Formentera. 

Desconeixem si, com el cas anterior, encara no s’havia
signat el conveni i desconeixem si s’ha de fer un conveni per a
cada una de les infraestructures o serà un conveni global. En
tot cas esperam que sigui una cosa separada perquè
evidentment és molt més ràpid i molt més senzill posar en marxa
un centre de dia que una residència de persones majors
assistides. Per tant, esperam que en aquest cas l’expedient
estigui molt més avançat. De totes maneres també volíem
preguntar en quin es troba aquest expedient Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, efectivament segons ens
assenyalen els serveis jurídics la possibilitat és establir un
mateix conveni per a la residència i per al centre de dia, donat
que és un conveni amb el Consell d’Eivissa i Formentera. El que
passa com molt bé ha dit vostè, és que ni les necessitats, ni les
característiques impliquen que s’hagi de seguir un mateix ritme,
de fet a allò que és el centre d’estades diürnes de Formentera
el consell insular ja ha iniciat les obres d’aquest futur centre a
l’antic institut, encara que el conveni es signarà juntament amb
l’altre, segons ens han dit els serveis jurídics.
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De totes maneres sí que s’ha donat una altra passa per part
del Govern i és el fet de l’ordre que per allò que són serveis
d’atenció a persones dependents, mitjançant els quals a través
dels municipis posam en marxa centres d’estada diürnes, sí que
enguany a l’ordre que es va publicar al BOIB núm. 48 sí s’ha
sumat l’Ajuntament de Formentera per finançar allò que és
l’equipament d’aquest centre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, no he entès
molt bé això que ha dit de l’ordre, he entès com si l’Ajuntament
de Formentera hagués hagut de demanar a la conselleria una
ajuda per la conselleria pagar l’equipament, quan és la
conselleria del Govern la que, teòricament, ha de fer la
construcció de l’equipament i des del nostre punt de vista fins
i tot hauria de fer el manteniment, cosa que no venia inclosa
dins la llei i que va ser una cosa que més els vàrem criticar i que
per això no vàrem aprovar la Llei de transferències. 

Jo ara aprofitaria per veure si es podien sensibilitzar
d’alguna manera pel que fa referència al manteniment de totes
aquestes infraestructures del centre de dia de Formentera i de
la residència de persones majors assistides d’Eivissa, com
també d’altres infraestructures que s’havien de fer a Menorca
perquè el Govern balear es faci càrrec del manteniment
d’aquestes infraestructures, perquè sinó això acabarà ofegant
als consells insulars perquè varen rebre les transferències en
males condicions i no seria tan bona aquesta transferència si en
el darrer moment algun dels partits que li donen suport en el
Govern, en el Consell de Mallorca no varen voler aquesta
transferència, que vull recordar que precisament el Consell de
Mallorca se’n duia el 89% del cost efectiu de la llei, si Mallorca
ens semblava des del Partit Popular que era l’illa més
beneficiada i finalment Mallorca no la va acceptar, podem
arribar tots a la conclusió que no era un finançament bo per a
cap dels tres consells insulars...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. El seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Benestar Social té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, jo no discutiré una vegada
més sobre les característiques d’aquesta llei i sobre el seu
finançament, lògicament crec que és una molt bona llei i allò
que no s’ha d’intentar és confondre allò que és el cost efectiu
amb allò que és equiparar la inversió que s’havia feta des
d’altres Governs a necessitats futures que són mitjançant
aquests acords o mitjançant els convenis.

De totes maneres intentaré explicar-li que efect ivament la
Conselleria de Benestar Social a través de L’IBAS té una ordre
finançada en part pel Pla gerontològic de Madrid, que anteriors
governs dedicaven a la posada en marxa de clubs socials per a
persones majors i nosaltres hem dedicat, tal i com determina el
Pla gerontològic, a persones dependents. Per això s’ha posat en
marxa aquesta ordre que permet que els municipis puguin
finançar, per part del Govern, la construcció de centres de dia
i el 50% del manteniment durant la seva utilització. En aquest
cas s’ha combinat la Llei de transferències...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. El seu
temps també està esgotat.

I.5) RGE núm. 2865/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitats en relació amb la decisió del Tribunal Suprem
per l'anomenat cas Bitel.

Passam a la cinquena pregunta la RGE núm. 2865, relativa a
responsabilitats en relació a la decisió del Tribunal Suprem per
l’anomenat cas Bitel que formula l’Hble. Diputat Sr. José Mª
González i Ortea del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Como quiera que el Sr.
Presidente del Gobierno se encuentra ausente de la sala y que
una vez más a mis preguntas sobre el tema del llamado caso
Bitel se acobarda y no se atreve a contestarme, retiro la
pregunta.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Pregunta retirada.

I.6) RGE núm. 2868/02, de l'Hble. Diputada Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traspàs de la gestió dels museus, arxius i biblioteques als
consells insulars.

Passam a la sisena pregunta 2868, relativa a traspàs de la
gestió dels museus, arxius i biblioteques als consells insulars
que formula l’Hble. Diputat Sr. Simó Gornés i Hachero del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. El traspàs de la gestió dels museus,
arxius i biblioteques gestionats per la comunitat autònoma va
ser un dels temes estrella que es varen recollir en els acords
post electorals del pacte. Va costar, així i tot, malgrat les
diferents iniciatives que vàrem presentar a la cambra, va costar
aclarir quin era el calendari que havia previst el Govern balear



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 24 de setembre del 2002 4315

 

per a aquest traspàs, fins que dins aquesta tònica de gestió
provisional, dit pel propi conseller, ens varen dir que l’any 2002
no i que seria l’any 2003.

A dia d’avui no coneixem cap iniciativa que s’hagi presentat
davant aquesta cambra perquè aquesta transferència sigui
possible i és per açò que demanam al conseller si pensa complir
la seva paraula i traspassar la gestió dels museus als consells
abans de dia 1 de gener del 2003?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President.  Senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, jo voldria fer dos comentaris a la formulació de la seva
pregunta abans de donar pròpiament la resposta. Primer vostè
parla de complir la meva paraula, no he donat la meva paraula
en cap moment, simplement vaig informar, fa molts de mesos,
que la previsió era que el traspàs es faria abans de dia 1 de
gener, així m’ho havien comunicat el director general de Cultura
que havia participat a diverses reunions i l’àrea del Govern que
tenia al seu càrrec la negociació de la transferència. Per tant, res
d’haver donat la meva paraula, jo simplement vaig transmetre
una informació que m’havia estat donada a mi mateix. Segona
consideració, parla del traspàs dels arxius, així genèricament. Li
vull recordar que de bon principi ja es va preveure que no es
traspassaria l’Arxiu Històric del Regne de Mallorca, pel fet que
aquest arxiu reuneix documentació de la totalitat de les Illes
Balears. 

Fets aquests dos aclariments li puc dir que la unitat
administrativa i política que té en el seu càrrec la negociació del
traspàs és la direcció general de Programació Econòmica,
integrada dins la Conselleria d’Hisenda i la raó per la qual
encara no s’ha acordat el traspàs és que sembla que no s’ha
arribat a un acord econòmic definitiu amb la totalitat del
consells. De part de la Conselleria d’Educació i Cultura sempre
hem estat partidaris de dotar el traspàs amb un increment del
cost efectiu actual, amb un increment notable del cost efectiu
actual, sense cap tipus de condicionament i Hisenda assumia
aquest plantejament, però sembla que aquest plantejament que
considerava, repetesc, un increment al final no ha resultat del
tot satisfactori a la totalitat del consells insulars.

D’altra banda, vostè sap que aquests centres són de
titularitat estatal i això plantejava unes certes incerteses
jurídiques als serveis de la conselleria responsable de fer el
traspàs, que es varen planejar al Ministeri d’Administracions
Públiques, crec que es diu així, en un moment determinat i que
se n’ha obtingut resposta. Aquest és l’estat actual de la
situació de la qual, repetesc, la Conselleria d’Educació i Cultura
i la direcció general de Cultural en som una part, però que la
unitat política- administrativa executora d’aquestes

negociacions i d’aquesta decisió de traspàs és la direcció
general d’Administració Econòmica, que havia fet una proposta
que implicava un increment...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu temps està esgotat. Sr.
Gornés té la paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, per açò que un polític
digui públicament que pensa fer o executar un programa, un
projecte a tal data, ja implica donar la seva paraula, no fa falta
fer una promesa ferma damunt la Bíblia, però vostè va dir
reiteradament que el traspàs es faria el gener. Ara ja veim
positivament que no es farà i no sabem si durant aquesta
legislatura aquest acord tan esmentat des del principi de
legislatura no s’acordarà. 

Que la cosa està molt engrunada en tenim varies pistes que
són rotundes. Una d’elles és que el conseller de Cultura del
Consell de Menorca li reclama per escrit, fa poques setmanes,
en quina situació es troba aquest assumpte, aquesta nota ja és
prou significativa. Una altra nota significativa que en el nostre
entendre no hi ha prou voluntat perquè es faci aquest traspàs
de la gestió, és que nomenin vostès, després de sis mesos de
la jubilació de l’anterior director del Museu de Mallorca,
nomenin vostès una nova directora, per cert la nomenen a dit,
tal i com diu la convocatòria, nomenen una nova directora a un
centre que es suposa que s’ha de transferir al cap de tres
mesos. És a dir, són en el nostre entendre accions que denoten
aquesta manca de voluntat de compliment d’aquesta
transferència, la cosa ens sap greu que hagi resultat així perquè
pensam que els consells insulars...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. El seu temps també està esgotat.

I.7) RGE núm. 2747/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a remissió del projecte de llei orgànica
de qualitat de l'educació.

Passam a la setena pregunta la 2747, relativa a remissió del
projecte de llei orgànica de qualitat de l’educació que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Bosco Gomila i Barber del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista que té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hem vist com l’Estat a
partir del moment que transfereix competències a les comunitats
autònomes es dedica a fer propostes i programes de qualitat, ho
hem vist aquesta darrera setmana amb una proposta des del
Ministeri de Sanitat per a la millora de les prestacions sanitàries
i ho hem vist en els mesos anteriors amb les propostes que es
fan per educació. Des del PSM pensam que tot açò està molt
bé, sempre que es compleixin dos requisits. Primer que vagi
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acompanyat de fons per fer front a aquestes noves millores i
noves inversions que des de l’Estat es pretén en unes
competències que ja estan transferides a la comunitat
autònoma. I la segona és consensuar o dialogar amb qui té la
competència, amb qui ha de gestionar aquest servei. 

Per açò des del PSM ens agradaria saber si el Ministeri
d’Educació i Cultura ha remès a la conselleria el projecte de llei
orgànica de qualitat de l’educació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila. Sr. Conseller d’Educació té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Bosco, bé en concret la seva pregunta diu a veure si hem rebut
el projecte de llei. Li he de dir que efectivament en aquesta
ocasió el vàrem rebre a temps, dies després que hagués estat
aprovat pel Consell de Ministres i de pas cap en el Congrés
dels Diputats.

Ara bé jo crec que la seva pregunta en el fons amaga la
voluntat d’esbrinar quin tipus de comunicació i de relació
s’estableixen entre el Ministeri i les conselleries d’educació de
les diferents comunitats autònomes. I jo li he de dir que
habitualment aquestes comunicacions amb la conselleria i el
Ministeri, i són les mateixes a Balears que a la resta de
comunitats autònomes no governades pel Partit Popular, solen
ser bastant lamentables. Per exemple les cartes de la conselleria,
fins i tot de vegades acompanyades d’una proposta aprovada
per unanimitat per aquest Parlament, recordin que a
començament de legislatura vàrem aprovar una moció
mitjançant la qual instàvem el Ministeri que es fes càrrec del
50% de les necessitats d’inversió per a equipaments docents
que feien falta a les Illes Balears, aquesta carta no ha estat
contestada mai, tampoc no responen a les peticions de visita i
habitualment la ministra primer passa els documents a la premsa
i després els entrega als consellers, això ha passat diverses
vegades, per exemple  el dia que s’estava celebrant la
conferència d’educació.

El cas de la comunicació del Ministeri i la conselleria més
antològic és el que fa referència al tema de l’aportació que havia
de fer l’Estat per aplicar el decret d’humanitats a les Illes
Balears, fins ara només hem rebut un full per fax, amb una
quantitat clarament inferior a la que nosaltres havíem establert
com a valoració i sense cap explicació. Conclusió, les
comunicacions entre el Ministeri i les conselleries d’educació
de les comunitats autònomes que no són del Partit Popular són
claríssimament millorables i difícilment podem pensar que
aquestes comunicacions responen a uns criteris basats en el
respecte i en la cooperació institucional

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Gomila? No vol
intervenir.

I.8) RGE núm. 2869/02, de l'Hble. Diputat Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un nou recinte firal.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 2869, relativa a la
construcció d’un nou recinte firal 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. La
legislatura s’acaba Sr. Sampol i de la construcció del nou
recinte firal res en sabem. D’aquí, idò, que en el Partit Popular
demanar a veure si pensa i com pensa dur a terme el compromís
que va assumir en reiterades ocasions en aquest parlament de
construir el nou recinte firal. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No en sap res, no, perquè en el passat
període de sessions li vaig contestar el mateix que li respondré
ara. Estam pendents de la modificació del Pla general de Palma.
Si aquesta es produïa abans de dia 15 de novembre, serem a
temps de contractar i començar obres de la primera fase, és a
dir, el recinte firal pròpiament dit abans d’acabar aquesta
legislatura. Si no, evidentment hauran estat causes de força
major no atribuïbles a la voluntat del Govern.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Ja li avanç, idò, Sr. Sampol, que això
serà un incompliment seu i un fracàs més seu a apuntar a la
seva llarga llista de fracassos.

Miri, vostè ha elegit aquesta ubicació. Jo li vaig fer una
pregunta sobre els criteris per ubicar el nou recinte firal. Vostè
l’ha elegit; n’hi ha d’altres, d’ubicacions. A més, resulta que
anam a cercar un solar en què en aquests moments no és
possible, que l’Ajuntament de Palma ha de modificar el Pla
general, que parlam de la façana marítima, que pensam, també,
idò, que el consell insular aquí també hi ha d’intervenir... Miri,
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Sr. Sampol, no cerqui més excuses. Vostè té les competències
en fires, vostè és qui té la possibilitat de dur endavant la
construcció d’aquest recinte i vostè s’està escudant en què la
culpa de no haver-ho pogut dur a terme serà de l’Ajuntament
de Palma. Sr. Sampol, francament jo crec que més que la culpa
de l’Ajuntament de Palma és la seva incapacitat per dur
endavant un compromís que vostè ha assumit davant aquest
parlament i que la seva obligació és dur-lo a terme.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Oliver, ha demostrat una prova
del seu sectarisme, i pareix que a més a més vol provocar un
enfrontament institucional amb l’Ajuntament de Palma però no
ho aconseguirà per part meva, tot i que aquell que no va
respectar el conveni que firmàrem abans de convocar el
concurs és l’Ajuntament de Palma, però de bon grat el Govern
ha acceptat que el projecte de recinte firal quedi integrat dins el
projecte de façana marítima que promou l’Ajuntament de Palma.

Aleshores crec que és un motiu suficientment justificat per
tenir aquesta demora, nosaltres d’acord amb l’Ajuntament de
Palma ho hem acceptat, ara, el que és impresentable és que un
membre del Partit Popular intenti posar pals a les rodes a un
projecte d’una institució governada per l’Ajuntament de Palma.
Faci-s’ho mirar, Sr. Oliver. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.9) RGE núm. 2866/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a declaració de la farmàcia de la consellera de Salut i
Consum com a patrimoni a l'expedient d'incompatibilitat
iniciat pel Govern.

Passam a la pregunta número 9, RGE núm. 2866, relativa a
declaració de la farmàcia de la consellera de Salut i Consum com
a patrimoni a l’expedient d’incompatibilitat iniciat pel Govern,
pregunta que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que darrerament és un
poc avorrit fer preguntes a la consellera de Salut, perquè li
demanes una cosa i en contesta una altra. Jo crec que és per
desconeixement, realment, de la situació, però en aquesta
qüestió no pot alAlegar desconeixement perquè és una qüestió
d’ètica personal, perquè resulta que la Llei d’incompatibilitats
dels membres del Govern d’aquesta comunitat autònoma

prohibeix qualsevol activitat econòmica als membres del Govern
per tal de preservar la seva objectivitat en el desenvolupament
del seu càrrec. Amb aquesta finalitat preveu l’existència de dos
registres: un d’activitats econòmiques i un de patrimoni, perquè
sí admet l’administració de patrimoni.

La Sra. Consellera, quan va començar en el seu càrrec l’any
99 va declarar la farmàcia de la qual és titular, de la qual rep els
beneficis i amb la qual manté una relació contractual amb el
Consell Insular de Mallorca, la va declarar com a activitat
econòmica. Després el Partit Popular va interposar una
denúncia per presumpta incompatibilitat, i resulta que les
alAlegacions que li demana el Govern a la presumpta, també,
instrucció de l’expedient, perquè realment no hi va haver
instrucció, alAlega que no és incompatible perquè és patrimoni.
No obstant això, continua figurant en el registre d’activitats
econòmiques aquesta titularitat de la farmàcia.

Nosaltres pensam que és necessari que la Sra. Consellera
doni una explicació, no al Grup Parlamentari Popular, però sí a
tots els ciutadans. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El primer de tot que he de dir és que
no he fet cap canvi. És una afirmació gratuïta i és una afirmació
falsa. No he fet cap canvi.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Per descomptat, Sra. Consellera, jo no
dic mentides i això es pot comprovar. Ara, vostè no podrà
negar que l’any 99 va declarar la farmàcia com a activitat
econòmica, i l’any 2001, quan va fer alAlegacions, es va excusar
en el fet que era administració de patrimoni. Està documentat,
Sra. Salom; per tant, crec que jo no dic mentides. És a dir, si
qualcú ha de donar una explicació és vostè. No pot ser un error,
Sra. Salom, perquè és evident que no pot ser un error, com no
pot ser un error el fet que la seva farmàcia no hagi tengut cap
inspecció durant tot el mandat que vostè du de consellera.
Mentida, en va tenir una, i va ser quan el Partit Popular ho va
demanar i l’endemà tot d’una varen anar a fer una inspecció
perquè se n’adonaren que no n’havien fet cap. 

L’ib-salut, un òrgan que depèn de vostè, li paga les receptes
que es compren a la seva farmàcia. Sra. Salom, nosaltres
pensam que és una qüestió evident. Està en els jutjats, hi haurà
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una responsabilitat jurídica, però també hi ha una
responsabilitat política, aquesta que a vostès els agrada tant
demanar quan no existeix res. Jo crec que aquí hi ha una cosa
que és evident i s’ha de donar una... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. El seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, el que és evident és que jo no
dic que vostè digui mentides, sinó que no l’informen prou bé.
Miri, a les meves declaracions als registres d’interessos,
d’activitats i de patrimoni dels alts càrrecs del Govern, des del
primer dia, des que som consellera, sempre han estat les
mateixes, sempre la tenc declarada com a patrimoni i com a
activitat econòmica exercida per substitució. Així em varen dir
que s’ha d’interpretar la Llei 40/98, del 9 de desembre, de
l’impost de la renda de les persones físiques, i de la Llei
19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni.

Vaig nomenar un farmacèutic substitut a la farmàcia de la
qual som titular des del gener de l’any 1979 i ho vaig fer en
compliment del previst a l’article 11 de la Llei 7/1998,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, del 12 de
novembre. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.10) RGE núm. 2858/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a preus dels bitllets aeris.

I amb la seva resposta passam a la pregunta número 10, RGE
núm. 2858, relativa a preu dels bitllets aeris, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l’altre
dia un company de grup ironitzava precisament sobre les tarifes
aèries, i em deia que l’any 95, amb un descompte del 10%, venia
a pagar en el seu trajecte particular de 9 a 10.000 pessetes.
L’any 2001, amb un descompte del 33%, havia pujat a unes 19,
20.000 pessetes el seu trajecte, i afegia: “Si ens arriben a
acceptar un 50% de descompte, què més hauré de pagar?” Clar,
aquesta ironia està ben fonamentada perquè els preus dels
bitllets aeris s’han incrementat en una mitjana, com vostè sap,
Sr. Conseller, del 36,5% en els darrers dos anys, i si agafam el
període 99-2001, amb la companyia Spanair tenim el cas del
trajecte Palma-Maó-Palma que s’ha incrementat en un 70,49%.
Si comparam això amb els descomptes del 33% òbviament
queden totalment obsolets.

Què pensa fer el Govern al respecte? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport, té la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament els residents, els
ciutadans de les Illes Balears, paguen avui un 40% més en
terme mig per un bitllet de trajecte interinsular, amb el 33% de
descomptes en termes reals, que quan el descompte era només
del 10%. Per això efectivament comprenc que qualcú digui allò
de “Virgencita, que me quede como estoy”, i tengui objeccions
a les solAlicituds d’increment.

Nosaltres en qualsevol cas creim que hi ha dues vies i
l’estam exercitant. La primera és l’exigència de declaració
d’obligació de servei públic, perquè quan nosaltres comparam
l’evolució del preu de les tarifes aèries entre Canàries, que té
declaració d’obligació de servei públic, i Balears, ens adonam
que des que està declarada l’obligació de servei públic des del
juliol de l’any 98, mentre a Canàries han pujat els vols
interinsulars una mitjana d’un 8,77%, a Balears ho han fet un
60%. En casos molt extrems, com el que vostè assenyalava de
Palma-Maó, de devers el 70% d’increment de tarifa. Per tant és
evident que hi ha una relació entre la declaració d’obligació de
servei públic i la contenció de tarifes. Aquesta és una via; l’hem
demanada, l’hem reiterada més de dues vegades exigint al
Govern el compliment d’una llei.

Però al mateix temps també hem demanat per cinc vegades,
amb distintes fórmules -acords de Consell de Govern remesos
al Govern, cartes, cada vegada que hem anat al Ministeri de
Foment hem formulat aquesta solAlicitud, ahir mateix va ser la
darrera- la necessitat d’incrementar aquest descompte per a
residents fins al 50%, que en qualsevol cas no equipararia, ni
molt manco, les tarifes a les de Canàries. Jo voldria també
subratllar en aquest sentit que aquesta sol Alicitud està
absolutament emparada per un fet inqüestionable, que és la
comparació del preu per quilòmetre volat en relació a vols de
similar longitud a tot Europa. Els casos extrems són Canàries,
el més baix, que paguen una mitjana de 0,55 euros per
quilòmetre, mentre que a les Illes Balears per trajectes similars
i efectuats per tipus d’avions similars estam pagant de l’ordre
d’1,30 euros per quilòmetre, és a dir, bastant més del doble. 

Aquesta és una situació absolutament incomprensible i
insostenible, per la qual el Govern de les Illes Balears reclama
la instrumentació dels instruments jurídics que té a la seva
disposició l’Administració de l’Estat per palAliar i solucionar.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr.
Cànoves, vol intervenir? No?



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 24 de setembre del 2002 4319

 

I.11) RGE núm. 2859/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a esforç per adquirir un habitatge.

Passam a la pregunta número 11, 2859, relativa a esforç per
adquirir un habitatge, que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Consell Econòmic i Social, en el darrer informe publicat el
passat juliol va aportar unes dades alarmants respecte al nostre
arxipèlag en relació al cost mitjà que una família de Balears pot
assumir per la compra d’un pis. En aquest cas deia aquest
informe que és de 85,344 euros, és a dir, 14.200.000 pessetes és
l’esforç màxim que pot realitzar una família aquí. Però el preu
existent en el mercat, com vostè sap, és molt superior, en aquest
cas és un 60% més car que l’esforç que pot realitzar una família.
Si afegim a això que les remuneracions a Balears estan per
davall de la mitja, tenim que l’esforç és el més gran de tot l’Estat
espanyol. 

Per tant jo li deman quina valoració fa i què pensa fer el
Govern al respecte. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport, té la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, totes les
institucions que es dediquen a estudiar aquest tema
coincideixen en un fenomen extraordinàriament preocupant: a
les Illes Balears, les famílies, els habitants de les Illes Balears
han de fer l’esforç econòmic més gran de tot l’Estat per adquirir
un habitatge. El Ministeri de Foment, a través d’estudis
realitzats per La Caixa de Catalunya, parla d’un 63% del salari
brut com a..., o sigui, la necessitat que una família mitjana
dediqui el 63% dels seus ingressos a l’adquisició d’habitatge;
altres estudis colAloquen aquest percentatge encara més amunt,
de l’ordre del 68%, com els efectuats pel Banc d’Espanya.

En qualsevol cas tots coincideixen en què en aquest
moment les Illes Balears estan patint la situació més greu en
relació a aquest tema, és a dir, l’esforç per adquirir un habitatge
és el més alt que s’ha de fer, i per molt que a tots ens sembli
exagerat un percentatge com el del 68%, el que és clar, el que és
segur és que estadísticament les dades són homologables a tot
Espanya i en tots els casos sempre estam els primers i molt
destacats en relació al segon i en relació a la mitjana.

El Govern de les Illes Balears allò que ha fet ha estat
instrumentar un pla autonòmic d’habitatge amb un decret que
té un objectiu fonamental: rebaixar especialment a les rendes

més baixes, però no a les més baixes que tenen accés a
habitatges promoguts per iniciativa pública, sinó a rendes
mitges de fins a dues vegades i mitja el salari mínim
interprofessional, perquè aquest esforç no superi el 30%. Això
s’ha fet a través d’un decret que facilita l’accés a l’habitatge per
adquisició d’habitatges de segona mà, per rehabilitació
d’habitatge propi, perquè els promotors posin en el mercat
habitatges rehabilitats en règim de lloguer, de tal manera que
una família, per exemple, amb tres fills, una persona major que
cobri poc menys de 4 milions de pessetes, dues vegades i mitja
el salari mínim interprofessional, pot tenir ajuts fins a 4 milions
de pessetes, la qual cosa representa un percentatge molt
important, de l’ordre del 20%, del preu d’adquisició de
l’habitatge. Una família en un cas no tan extrem, sense fills i
sense altres tipus de beneficis, podria tenir fins a 3 milions de
pessetes d’ajuts, la qual cosa representa, dins un habitatge que
pugui suposar uns 20 milions de pessetes, al voltant d’un 15%
del preu de l’habitatge.

En qualsevol cas l’objectiu és aquest... 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports. El seu temps està esgotat. Sr. Cànoves, no vol
intervenir?

I.12) RGE núm. 2860/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla forestal espanyol.

Idò passam a la següent pregunta, que és la 2860 de
registre, relativa a Pla forestal espanyol, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el passat
dia 5 de juliol el Consell de Ministres aprovà un pla forestal
espanyol, sense pressupost, que preveia un finançament a base
de transferir els fons europeus que ja pertanyen a les
comunitats autònomes, que són de les comunitats autònomes;
aquest és el finançament que preveu, sense terminis de
compliment, sense compromisos concrets i començant la casa
per la teulada, amb l’aprovació d’un pla forestal en què es
preveu que després s’aprovarà la llei de monts.

Jo deman a la Sra. Consellera quina valoració fa el Govern
d’aquest pla forestal. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament amb un pla
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forest al d’aquestes característiques és clar que el Govern de les
Illes Balears fa una valoració negativa perquè entenem que, en
primer lloc, aquest pla és un pla excessivament genèric, poc
concret, i que realment no respon a les polítiques de protecció
dels boscos que en aquest moment es duen a terme arreu
d’Europa i, a més, que és una necessitat per tal de poder no
només conservar els boscos, sinó sobretot per poder fer front
a un problema tan gros com és el canvi climàtic.

Entenem que aquest pla és un pla antiquat, és un pla més
propi de temps passats que de temps actuals i per tant els seus
plantejaments responen més a qüestions econòmiques que a
qüestions ecològiques i de preservació. Això en primer lloc. 

En segon lloc és un pla que, com vostè ja ha esmentat, no
inclou per a res cap finançament ni terminis concrets i, per tant,
és un pla que serveix per a molt poca cosa, perquè no permet
després dur endavant determinades actuacions sobretot de
protecció i conservació dels boscos actuals, així com
l’increment de més boscos per la necessitat que abans ja he dit.
En tercer lloc és un pla que no dóna participació a les
comunitats autònomes, les comunitats autònomes tenen les
competències respecte a temes forestals, com a temes
mediambientals, i no els ha donat pràcticament cap participació.
És un pla que s’ha fet des d’una perspectiva estatal i per tant
molt centralista que no ha permès, per tant, plantejaments de les
distintes comunitats autònomes amb les diferències
significatives que hi ha, i sobretot a les nostres illes, que tenim
unes característiques que res no tenen a veure amb altres
indrets de l’Estat espanyol.

Per tant, al nostre veure i concretament per part de la
Conselleria de Medi Ambient, entenem que aquest pla forestal
ha estat, com sempre i en molts de casos, per al Ministerio de
Medio Ambiente quedar bé amb els seus socis europeus, que
suposa aprovar plans per dur alguna cosa a la cimera de
Johannesbourg que es va fer, com vostè sap, fa
aproximadament un mes, però no per front realment a un
problema que en aquest moment existeix global, que és un
problema planetari i evidentment també un problema a Espanya,
que és cercar la protecció dels boscos i sobretot incrementar
aquests boscos tan necessaris no només per respirar, sinó
sobretot perquè el tema de l’efecte climàtic o el canvi climàtic
no sigui cada vegada més greu.

Per tant a aquest pla nosaltres vàrem presentar -he de dir
per acabar- esmenes que no han estat..., no sabem si han estat
recollides o no, però vàrem fer una feina important.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr.
Cànoves, no vol intervenir?

I.13) RGE núm. 2861/02, de l'Hble. Diputat Sr .  Fè l ix
Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a beneficiats dels programes d'habitatge.

Passam a la pregunta número 13, 2861, relativa a beneficiats
dels programes d’habitatge, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Fèlix Fernández Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, que té
la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. Una de las políticas básicas de todo
gobierno de progreso, que lo intente por lo menos, es tratar de
facilitar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos,
especialmente a aquellas personas o colectivos con menos
recursos. Desde nuestro grupo sabemos que desde de la
Conselleria de Obras Públicas y Vivienda se han hecho
importantes esfuerzos por alcanzar los objetivos que en esta
política nos propusimos en julio del 99. 

Pero, Sr. Conseller, para que quede claro, ¿a cuántas
personas en las Islas Baleares desde esa fecha se les ha
facilitado el acceso a una vivienda digna dentro de los
diferentes programas que tiene la conselleria? Muchas gracias,
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport té la paraula. 

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

M oltes gràcies, Sr. President. Agrupats en tres grans
programes, que tenen alguns subprogrames, però contestant
estrictament la pregunta, entre juliol del 1999 i setembre del 2002
tenim tres programes bàsics: El programa d’adquisició
d’habitatges ja existents; d’aquest programa s’han beneficiat
ja 278 unitats familiars; hem de tenir en compte que aquest és
un decret que es va publicar fa escassos mesos, per tant
comença ara el seu camí. Per a rehabilitació d’immobles, el
programa Ca teva de bell nou i altres similars, un total de 5.056
unitats familiars durant el període. I per a l’adquisició
d’habitatges de protecció oficial, el tercer dels grans grups,
1.249 unitats familiars. Parlam en total de 6.583 unitats familiars
que, atesa la composició mitjana de la família a les Illes Balears,
parlam de pràcticament 20.000 persones afectades, beneficiades
pels distints programes d’habitatge.

Voldria introduir alguna precisió sobre l’evolució de futur.
Com ja deia, el primer dels tres grups, d’adquisició d’habitatges
existents, és un programa que s’ha començat fa molt poc; per
tant esperam que els pròxims mesos l’evolució de les famílies
beneficiades per aquest programa sigui molt més que
prop orcional a allò succeït fins ara perquè, efectivament,
aquests instruments nous a mesures que es va coneixent es
van utilitzant amb més freqüència.

I en relació al segon grup, la seva evolució es pot
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conjecturar que continuarà més o manco com fins ara, al ritme
actual, perquè és ja un programa amb una certa tradició i anys
de rodatge. I quant al tercer, l’adquisició d’habitatges de
protecció oficial, on s’inclouen també els beneficiaris, com és
lògic, d’adquisicions d’habitatges promoguts per la iniciativa
pública a través de l’Institut Balear de l’Habitatge, hem de tenir
en compte que en aquests pròxims mesos el número
d’habitatges que s’acabaran i, per tant, s’adjudicaran serà molt
important perquè naturalment el període de maduració, execució
i construcció dels habitatges començats l’any 99 han començat
a donar fruits recentment i la seva producció serà accelerada,
per tant serà una quantitat que al final de la legislatura es veurà
molt... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports. Sr. Fernández Terrés, no vol intervenir?

I.14) RGE núm. 2862/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan
Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a
eficàcia del traspàs de competències al consell pitiús en
matèria de sancions urbanístiques.

Idò passam a la pregunta número 14 i darrera del torn de
preguntes del plenari del dia d’avui, que és la 2862, relativa a
eficàcia del traspàs de competències al consell pitiús en matèria
de sancions urbanístiques, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La situació és que en el gener
de l’any 99 11.000 persones sortiren al carrer demanant prou
destrucció d’Eivissa i Formentera, i la promesa electoral bàsica
de l’equip de govern progressista d’aleshores va ser que això
s’acabaria. Tres anys després, i a resultes d’una pregunta
nostra en el ple del consell pitiús, el conseller titular d’aquesta
competència transferida va afirmar que efectivament no s’havia
cobrat ni un sol euro des de principis de juliol del 99 fins a final
d’agost de l’any 2002 en matèria de sancions urbanístiques.

La pregunta al Govern, tenint en compte com està la
legislació, és com valora això, és a dir, és un èxit de gestió de
traspassos que la disciplina urbanística d’Eivissa i Formentera
sigui equivalent a zero euros de recaptació?, o si troba que és
manifestament millorable. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Habitatge, Obres
Públiques i Transports, té la paraula, 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc jo li he de dir que
crec que l’òrgan natural de control de l’executiu insular pitiús
és el plenari del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, no és
aquest parlament i molt manco el Govern. Crec que amb una

situació d’equilibri institucional i de respecte a les pròpies
institucions que és en aquella seu allà on rau aquest control de
l’executiu, i per tant és allà, crec jo, des d’on s’ha de fer aquest
control del govern.

Jo en aquests moments no tenc el coneixement dels detalls
i de les qüestions que vostè afirma, ni tenc per què tenir
coneixement tampoc d’aquestes qüestions que vostè afirma en
relació al grau de compliment de tal o qual partida, o tal o qual
ingrés efectuat per raons de disciplina urbanística. Jo puc
alAludir a la meva experiència personal, i la meva experiència
personal, perquè jo, com vostè sap perfectament, també he
gestionat l’àrea d’urbanisme d’un consell insular, i bé, el tema
s’ha de matisar amb els distints períodes en què un expedient
disciplinari es compleix. No és el mateix si vostè mira només els
ingressos en caixa, els ingressos en doblers derivats d’una
acció disciplinària, no és el mateix que els crèdits meritats
perquè hi hagi hagut unes sancions disciplinàries. 

Per tant, com que jo desconec però tenc experiència
suficient per saber que amb les dades que vostè posa damunt
la taula no puc emetre un judici raonable sobre aquesta qüestió,
el remet una vegada més al plenari del consell insular pitiús que
és allà on crec que s’ha d’executar aquest control. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí. Perdoni, Sr. Conseller, però hi ha un article a la nova llei
de consells, que vàrem votar vostè i jo, que diu “tècniques de
control”, article 36. Diu: “Per assegurar l’eficàcia en l’exercici
pels consells insulars de les competències transferides, entre
altres coses, es preveuen les tècniques de control següents: El
Govern exercirà la supervisió de l’actuació del consell”, cosa
que vostè fins a dia d’avui no ho sap ni ho vol fer, i fins i tot
“podrà proposar al Parlament, si s’escau, les mesures que es
considerin necessàries”.

Evidentment nosaltres hem fet una pregunta constitucional
i que respon a la Llei progressista de consells. Vostè fins ara no
s’ha interessat per saber si és ver el que nosaltres hem dit, i ho
hem reproduït d’un ple d’un consell, i el que està clar és que
ens sorprèn que la Conselleria balear d’Obres Públiques no
sàpiga, no confirmi ni desmenteixi una cosa que el mateix
conseller progressista de les Pitiüses ha dit, que en tres anys de
gestió progressista d’urbanisme a les Pitiüses no s’ha cobrat ni
un euro en sancions urbanístiques, quan vostè que, com és
lògic va de viatge i fa feina a Eivissa i Formentera, també, quan
passeja amb avió, amb cotxe o amb el mitjà que pertoqui, veu
que és la zona de les Illes, en relació al seu territori, on més
s’està construint i també d’una manera més ilAlegal. 

Això crida l’atenció. Aleshores nosaltres hem començat a
fer la nostra feina al consell, la començam a fer en el Parlament,
però no quedarà aquí. No és possible que la gestió progressista
a les Pitiüses i Balears a Obres Públiques i Urbanisme es
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confongui amb resultat zero en matèria de disciplina urbanística
a nivell financer. Ningú no s’ho creurà, perquè quina seria la
diferència entre la gestió del PP abans i la del pacte ara en
aquesta matèria en el territori més cementat de les Balears?
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, té la paraula per tancar el debat.

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

Gràcies. Em remet a la meva intervenció. Això no obstant he
de dir una cosa en relació a la capacitat que com a membre del
Govern tenc en relació a la supervisió del consell pitiús: no
llegeixi una part petita d’una llei sinó la seva totalitat. A
continuació d’aquest paràgraf que vostè ha llegit de la Llei de
consells explica com s’efectua aquesta supervisió, i aquesta
supervisió s’efectua mitjançant anàlisi per part d’aquest
parlament de les memòries que els consells insulars fan de les
competències transferides, i en aquesta revisió de les memòries
és quan el Govern pot fer les seves iniciatives o les seves
propostes.

Per tant no llegeixi només una petita part de la llei per
carregar en aquest govern una responsabilitat que ni legalment
ni estatutàriament té.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports.

II.1) RGE núm. 2119/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a adjudicació dels menjadors escolars.

Amb aquesta intervenció queda substanciat el torn de
preguntes i passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació RGE núm. 2119, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a adjudicació dels menjadors escolars. En nom
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, interpelamos al Gobierno sobre su política en
contratación de servicios complementarios de educación y,
concretamente, de la adjudicación de comedores escolares. Es
verdad, créanme si les digo que hoy me gustaría hablar más de
los comedores escolares como unos servicios complementarios
de educación, que lo son, de si los comedores escolares
cumplen su función de ser un espacio educativo y de servir
para que los alumnos que usan este servicio adquieran hábitos
alimentarios, como corresponde, además de hábitos sociales de
urbanidad y de cortesía. Ese sería mi interés, pero
lamentablemente tenemos que hablar de otras cosas.

Usted, Sr. Pons, adjudicó a ACO, CB, el servicio de comedor
de tres centros escolares. No se critica aquí a ACO, CB, que
nada tiene que ver en el debate, sino justamente se le critica a
usted por esa adjudicación que usted hizo, y estamos en
condiciones, después de dos años, de leer mucha
documentación que se nos ha remitido, de entrevistarnos con
el anterior adjudicatario en Vilafranca, estamos en condiciones
-repito- de poder afirmar que es un claro caso de nepotismo,
pero agravado por tres circunstancias. La primera, las
irregularidades en el proceso de adjudicación. La segunda, la
ausencia  de medidas correctoras  para depurar
responsabilidades, han pasado dos años y todo sigue
exactamente igual. Y la tercera, el engaño al Parlamento y la
mentira política continuada.

Comencemos por los hechos. Los hechos son evidentes, se
contrata el servicio al cónyuge de su directora general; aparece
un nuevo licitador, era desconocido durante años anteriores y
no figuraba, por tanto, en la lista de contratistas. Y no se le
adjudica un comedor, ni dos, sino tres. ¡O milagro, la lotería
progresista ha repartido un premio a un (...)! Sí, ¿cómo es
posible eso, si no había comprado boleto, porque no había sido
invitado a participar en la lotería? Así se desprende del acta del
27 de julio de 2000, a la que después me referiré, porque hay
tres actas del mismo día, pero después de me referiré a eso. Esa
recompensa, por tanto, no se debe al azar, esto no es un hecho
de casualidad sino de causalidad. ¿Quién ha sido la mano
inocente que ha sacado la bolita? ¿Quién ordenó la
adjudicación a dedo, con vulneración del procedimiento y de la
legalidad -que después también veremos? ¿Cómo se produce la
adjudicación?

Un examen de las actas nos dice cómo se produce, porque
las actas reflejan cómo se desarrolla el acto de la mesa de
contratación. Uno, se remiten al Parlamento unas actas cuyas
páginas están compulsadas en fechas distintas; es decir, una
acta que tiene unas hojas y las compulsas de las hojas tienen
fechas distintas. Cualquier profano en la materia, y veo alguna
sonrisa en algún escaño, sabe que cuando se coteja un
documento se hace en un momento concreto, el momento, el
tiempo de y la hora t, o la hora h. No se compulsa un mismo
documento en distintos días y de forma fraccionada, o por
entregas, porque las novelas de entregas pasaron a la historia.
¿Por qué se hizo eso? No hay otra explicación creíble que no
sea la de manipular las actas, el contenido de las actas. Dos, las
firmas que aparecen se caracterizan por lo siguiente: no todas
las hojas están firmadas, bueno, eso puede pasar a veces.
Segundo, hay una firma falsificada en una de las actas, como
sostiene el informe pericial del perito calígrafo. Tres, el útil de
la escritura de los firmantes en las varias hojas del acta es
diferente, el útil, el bolígrafo, es diferente. Es decir que el mismo
firmante cambia de bolígrafo, pero no porque haya acabado la
tinta, es otra conclusión del informe del perito calígrafo. Cuarto,
el color de la tinta de varios firmantes no es el mismo en todas
las hojas del documento, el notario da fe de eso; en algunos
casos la firma es azul y en otros en negra, el mismo firmante,
por darle colorido al acta, se ve que va cambiando de bolígrafo.
También el perito calígrafo sostiene que las fotocopias de las
hojas de las actas no se hicieron en la misma fecha o se
fotocopiaron en máquinas distintas; puede entenderse que se
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cambie de bolígrafo, pero hombre, cambiar también de
fotocopiadora ya es algo más complicado.

Y la última novedad se descubre, cuando revisando otros
expedientes, afectados por el acta esa, de referencia, no
contienen el documento que se remite aquí al Parlamento, tiene
otra acta que no tiene nada que ver con esta. Y cuando se
descubre, dicen, no, esa no es el acta, eso es un borrador, un
borrador, por cierto, que estaba firmado por la mesa de
contratación. Y por cierto que no se adjudicaba a ACO, se
adjudicaba a otra empresa denominada EUREST, que tiene
mucha experiencia en esto. Por eso, hay que manipular el acta
y hacer una nueva acta, de forma burda y chapucera, que es
como se ha hecho. Sr. Conseller, ¿cómo explica usted esos
hechos? ¿Acaso piensa que cuando se firma una acta, los
firmantes cambian de bolígrafo para que el documento no sea
sólo en blanco y negro? Le pregunto también: ¿hay algún
borrador más del acta de 27 de julio de 2000? Sólo tenemos tres,
¿hay alguno más?

En tercer lugar, en cuanto a la documentación presentada
por el licitador, todas las irregularidades que correspondan. Se
remitió fuera de plazo, el seguro de responsabilidad civil se
hace nueve meses más tarde, curiosamente con fecha de
certificado de 5 de febrero y con entrada el 2 de febrero, es decir
que entra en el registro tres días antes de que se emita el
certificado. De los dos escritos de licitación, uno no tiene
fecha, se presenta el licitador con el escrito en blanco; ni indica
a qué colegio se refiere. Otro se hace fuera de plazo y con el
apellido erróneo. ¿Hay alguien, Sr. Conseller, que rellene un
formulario y equivoque su segundo apellido? No es normal,
¿quién rellenó las instancias, Sr. Conseller? Porque la letra del
firmante no es la misma que la otra letra que figura en la firma.
La prestación del servicio, además, se inició antes de firmar el
contrato; eso es un incumplimiento del pliego de cláusulas
administrativas, se presta el servicio antes de que se firme el
contrato.

La contratación se realiza con una comunidad de bienes;
este hecho invalida la contratación, Sr. Conseller, quiero que
preste atención especial, porque usted cese a sus asesores o
ellos le han de cesar a usted, por hacerles caso de lo que le
explican. Estamos ante una nulidad de pleno derecho, porque
hay un incumplimiento flagrante de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, clarísimamente flagrante, de su
reglamento y de los propios pliegos que usted aprobó en su
departamento. Todas las consultas evacuadas por la Junta
Consult iva de Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda, todas, ponen de relieve que las comunidades de
bienes no pueden contratar con las administraciones públicas;
¿pero cómo se lo tenemos qué decir? Que no pueden contratar,
¿por qué? Porque incumplen el artículo 15 de la Ley de
contratos del Estado, que dice que se ha de ser persona física
o jurídica, y las comunidades de bienes no son ni una cosa ni
otra, por tanto, no pueden contratar. Hay sentencias del
Supremo, dos en concreto, que también hacen referencia a eso.
Sr. Conseller, ¿por qué no cumple usted la ley? Usted está
obligado a ello, y así lo prometió en el acto de su
nombramiento. Mire usted, después de todo esto, después de
hablar con la Associació de Persones Majors de Vilafranca, uno

tiene la impresión de que aquí se les ha robado el contrato a
estas personas. Pero usted no lo ha hecho como un Robin
Hood cualquiera, usted lo ha hecho como el alguacil de
Nottingham, que robaba a los pobres para dárselo a los ricos;
Robin Hood, al menos, tenía alguna excusa.

Han pasado más de dos años y la situación sigue siendo la
misma, la contratación no se ha anulado de oficio; tampoco
ninguna depuración política. Sr. Pons, usted ha tenido tiempo
para tirar de la manta, tiempo suficiente. Usted ha tenido la
oportunidad de poner al descubierto la trama en un caso de
tráfico de influencias. Usted ha tenido la ocasión para atajar la
corrupción en su departamento. Pero, ¡ah, no,!, en lugar de tirar
de la manta, usted se ha liado la manta a la cabeza; y en lugar
de descubrir la trama, usted contribuye al enredo y a la mentida.
Y en lugar de atajar la corrupción, usted la ampara con su
conducta.

En definitiva, Sr. Pons, en este caso de nepotismo usted ya
tiene nepote, si el PSM, que tanto ha alardeado de las vírgenes
vestales, tenía en usted su última virgen vestal, con este caso
la última virgen vestal perdió la virginidad.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios, per la seva intervenció. El
Sr. Conseller d’Educació i Cultura té deu minuts per respondre
la interpelAlació.

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

Molt Honorable President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Jaén, una sessió de pólvora realment molt
banyada, molt humida, la humitat d’aquests dies l’ha tocat fort
i, a més a més, de les seves paraules no se n’ha derivat cap
nova aportació que permeti replantejar les qüestions. N’hi ha,
troba, vostè, senyor? Sí que n’hi ha, efectivament; molta tela hi
ha! Bé, el cert és que avui assistim a una interpelAlació que ha
est at precedida per quatre solAlicituds de documentació, per
setze preguntes orals davant ple, per una compareixença en
comissió, a la qual jo vaig donar explicacions durant,
aproximadament, una hora i mitja; per dues ràtzies del Sr. Jaén
a les dependències administratives d’Educació, en una ocasió
acompanyat per un notari i un fotògraf, i ara la interpelAlació. És
evident que ens trobam davant el gran tema polític de la
història autonòmica de les Illes Balears. Enhorabona, Sr. Jaén!
Vostè ha fet possible que en aquesta cambra es parli dels temes
que de veritat són importants, deixant de banda minúcies de
caràcter general, com per exemple l’estafa que representa que
no s’apliqui el règim econòmic i fiscal; la regressió autonòmica
que impulsa el PP; la retòrica de la seguretat en els carrers que
publicita el Sr. Aznar i l’increment de la inseguretat que
constaten diàriament els ciutadans; o altres minúcies
estrictament referides a l’àmbit de l’educació, com per exemple,
com preparar amb eficàcia l’atenció i acollida del nombrós
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alumnat immigrant de les nostres escoles? Com pot assumir el
nostre govern la resolució de les moltes necessitats
d’equipaments docents, si no compta amb la col Alaboració
solidària del Ministeri de la Sra. Castillo? Quins instruments,
mètodes, estratègies pedagògiques han anat introduint a les
escoles per combatre la desmotivació escolar? Com s’està
fomentant la FP? Però no, el Sr. Jaén és un diputat seriós i
trasllada al Parlament temes importants, el tema dels menjadors
escolars evidentment, que és un tema pastat i repastat, en el
qual l’única viabilitat, l’únic estímul que té el Sr. Jaén per
continuar recreant-s’hi és la possibilitat que li ofereixin un
nombre determinat de centímetres quadrats en algun diari amic.

Evidentment, jo el que no faré és tornar enrera, perquè el Sr.
Jaén ja sap totes les meves respostes, i simplement me centraré
en el tema darrer d’aquesta famosa, qualificada per ell acta, que
va aparèixer l’altre dia fotografiada a un diari, a la qual ell
sistemàticament qualifica d’acta i que jo qualific, com els
funcionaris de la mesa de contractació, d’esborrany de treball.
I el Sr. Jaén, quan parla d’aquest esborrany de treball fa trampa,
com en fa gairebé en totes les ocasions que parla d’aquest
tema; per exemple, parla molt de la pàgina 3, que per cert no està
firmada per cap membre de la mesa de contractació; però bé, en
aquesta pàgina 3, efectivament diu que no s’ha presentat cap
empresa a la prestació del servei del ColAlegi Juníper Serra i es
proposa que es demani a EUREST que imparteixi el servei. Però
també vostè hauria d’haver dit, si fos honest, i cosa que vostè
no fa perquè no la diu, és que en aquest mateix esborrany, a la
pàgina següent, amb referència al mateix centre, es diu que de
les empreses convidades se n’han presentat tres, entre les
quals sí que hi ha el restaurant Sa Creu. I a la mateixa pàgina 4,
es proposa l’adjudicació del servei a l’esmentat restaurant Sa
Creu, de la qual cosa tampoc vostè no en diu res. I evidentment
això és un esborrany de treball que si vostè i jo ens posàssim
un al costat de l’altre, jo encara n’hi assenyalaria més de
contradiccions i d’incongruències. Aleshores, els membres de
la mesa de contractació, veient els fets, decideixen redactar una
nova acta a la qual hi ha molts de canvis respecte d’aquest
esborrany de treball amb el qual vostè ha tret conclusions.

En definitiva, vostè l’únic que fa és citar un apartat d’una
pàgina d’un simple esborrany de treball, que no està signada
per cap membre de la mesa de contractació, fent cas omís, de
manera malèvola, de la resta del contingut d’aquest esborrany,
i a partir d’aquí pretén muntar tota una teoria que conclou que
hi ha hagut manipulació d’una acta i posa així en dubte
l’honorabilitat dels funcionaris signants de l’acta que formaven
part de la mesa de contractació. Feia molt de temps que no
havien insultat tant els funcionaris de la comunitat autònoma
com vostè ho està fent en tot aquest cas, i ells s’hi senten
insultats.

I tot això ho fa quan vostè sap molt bé que, en base a
aquest esborrany, com és lògic, no hi ha hagut cap adjudicació
de cap servei de menjador escolar. L’adjudicació del menjador
escolar del colAlegi públic Juníper Serra, com vostè sap molt bé,
es va fer en base a la corresponent acta que consta a
l’expedient, signada en totes i cada una de les seves pàgines
per tots i cada un dels membres de la mesa de contractació; els
quals, com vostè també sap molt bé, han manifestat, fins i tot

davant notari, que la signatura de l’acta és la seva; que mai no
han rebut pressions de ningú; per tant, nepotista vostè! I que
van proposar l’adjudicació al restaurant Sa Creu perquè era la
millor oferta, fet que a hores d’ara ningú no ha posat en dubte
mai. Bé, vostè, té raó, vostè sí, vostè ho ha posat en dubte i
algun ajudant de cambra que ha tengut, fent algunes de les
setze preguntes, vostè sí; la resta de la humanitat no.

Parla del tema de la comunitat de béns. Bé, jo li he de
confessar que això és un tema jurídic que desconec
absolutament.

(Remor de veus)

Ara, això, el tema, pensa-t’ho, Sr. Font, que sigui el tema, ara
serà el tema que li interessa a vostè! Miri, idò, respecte a la
comunitat de béns, dir-li dues o tres cosetes. Hi havia una
tradició a l’administració educativa, ja en època del ministeri, de
què fins i tot es convidava determinats empresaris petits a què
poguessin formar comunitats de béns per concórrer a la
prestació d’aquest servei, els serveis jurídics de la conselleria
no han estat capaços de trobar cap sentència del Tribunal
Suprem, vostè en va parlar a un primer moment. No, no, jo tenc
una còpia, això no és una sentència del Tribunal Suprem que
sigui aplicable a aquests casos, m’ha fet una explicació el meu
extraordinari assessor jurídic, que jo som incapaç de traslladar
a la cambra, perquè les meves limitacions jurídiques són
evidents. Però no s’ha trobat cap sentència del Tribunal
Suprem. Així i tot, seguint les recomanacions dels nostres
serveis jurídics, aquest any ja no les hem admeses les
comunitats de béns a les contractacions de menjadors escolars;
perquè, des que es fan aquestes contractacions a la conselleria,
l’any 98, Partit Popular governant, i abans amb el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports, se solien presentar licitadors
organitzats en comunitats de béns, i mai no se les va impedir
que fossin adjudicatàries dels contractes, sinó que al contrari,
m’han informat que des del servei de contractació, repetesc, de
vegades s’aconsellava els petits empresaris que estaven
associats, amb posterioritat a l’any 95, que és l’any de la Llei de
contractes, que adoptassin aquesta forma jurídica reconeguda
en el Codi Civil.

En qualsevol cas, Sr. Jaén, ara estam a l’espera d’un informe
de la Junta Consultiva de Contractació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, informe que, per cert, no havia
demanat mai el PP quan estava a l’administració educativa el 98,
primer semestre del 99; nosaltres l’hem demanat. I evidentment
farem allò que pertoqui, sense cap problema. Ara bé, en
qualsevol cas, una cosa convé que quedi claríssima i
subratllada i dit amb veu molt alta en relació a la comunitat de
béns: haver contractat en comunitat de béns no té res a veure,
en cap cas, amb possibles manipulacions i falsedats, que és el
que vostè, en el fons, intenta acusar.

Jo vaig enviar a tots els grups parlamentaris l’acta de
resolució final, el mes de juny, que era el resultat final de
l’expedient informatiu que es va iniciar, per iniciativa del
conseller, i que va du a terme el cap de serveis jurídics de la
Conselleria d’Educació i Cultura. Aquest expedient informatiu
consta de diverses actes, a les quals els cinc membres de cada
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una de les dues meses, que encara continuaven essent
funcionaris de la conselleria, es varen reunir novament perquè,
a petició de l’instructor, donassin les explicacions que calgués
sobre el tema en qüestió. Perquè en el fons, Sr. Jaén, vostè,
lògicament, vol treure partit polític, partidista, d’aquesta
qüestió; però el que és evident és que en el fons hi ha una
discrepància molt profunda entre vostè i jo; ja li he dit diverses
vegades, però com que vostè s’ha repetit tant, me permetrà que
jo me repeteixi una mica.

Vostè en el fons té una concepció totalitària de
l’administració pública, molt de liberal i molt de pancarta liberal,
una concepció molt totalitària de l’administració pública. Vostè
creu que tots els funcionaris de l’administració educativa van
a cop de xiulet d’allò que els diuen els polítics! Idò no, Sr. Jaén,
a diferència de vostè, amb un precedent ilAlustre, que és la
famosa mesa de contractació del túnel de Sóller, en el qual el
responsable polític fa el contrari que la mesa de contractació li
proposa que faci, i en aquest cas sí que se suposa que el
responsable polític tenia el deure moral, ètic i polític de
justificar perquè havia pres una decisió diferent, allò que fa el
conseller i el secretari general tècnic és donar per bona la
proposta que la mesa de contractació, en un acte d’escrupolós
respecte a les seves decisions, acorda fer. Per tant, Sr. Jaén,
francament, la pólvora molt banyada i canviï de pólvora o
d’escopeta perquè aquest tema, més enllà de les generoses
atencions que li pugui regalar algú, està absolutament passat
de rosca. I en qualsevol cas, és evident que no és el gran tema
que vostè, amb tant d’assetjament als funcionaris de la
Conselleria d’Educació i Cultura com ha practicat aquests
darrers mesos ha intentat fer creure.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y Ecologista, tiene la palabra el Sr. Ramón.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè,
sincerament, el tema no dóna molt més de si i, saltant una mica
la norma que és bastant habitual de no intervenir a les
interpelAlacions, simplement en aquest cas, perquè hem escoltat
una i una altra vegada les respostes serioses i coherents del
conseller, davant infinitat de preguntes. Perquè hem rebut
l’expedient on queda perfectament clar el sistema de
contractació, simplement per mostrar la nostra solidaritat amb
el conseller d’aquest govern, que està sotmès a una operació
absolutament impresentable de tractar-lo de desacreditar en
base a qüestions que no mereixen ni una línia a un diari, a pesar
que n’hi hagi algun que li dediqui grans espais. Simplement,
això per part del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, la nostra
solidaritat amb el conseller.

Miri, jo comprenc que és molt dolorós per a vostè, però no
perdi excessiu temps en aquestes qüestions, ja ha donat
explicacions, les que feien falta i moltes més. I bé, el Sr. Jaén
Palacios no callarà, té una capacitat inusitada per seguir dient,
traient coses d’allà on no hi ha res, però crec que, sincerament,
no convencerà ningú amb aquesta campanya sense sentit que
està duent a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Amb
tres paraules voldríem fixar la posició del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista, davant aquest interpelAlació que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular. És una interpelAlació
que, com s’ha dit, continua altres iniciatives parlamentàries del
mateix grup, d’aquest grup que va mesos, amb quatre arpades,
va voler aixecar la llebre. Aconseguí al risc i a l’aventura que el
Parlament i l’opinió pública illenca es fixàs amb més d’una
quinzena de preguntes parlamentàries i una compareixença
informativa del conseller. De bon principi vàrem veure que es
volia que allò dugués molta cua; avui, amb una ma rapant i amb
l’altra moixant, aquesta interpelAlació n’ha volgut continuar el
serial a l’estil d’afaitar les paraules i d’acabar ben prest els
menuts. No li queda altre remei que haver-se d’aferrar a un
esbarzer.

Abocant causes perdudes per endavant, aquesta
interpelAlació, que nosaltres creim que acabarà tan malament
com el rosari de l’aurora, ha servit per mostrar-ne el presentador
ben agafat a la seva, sense escoltar raons, obstinat i entossudit,
volent continuar ficant la banya. De manera increïble ha
continuat tirant-se pedres damunt la seva pròpia teulada i s’ha
negat a plegar veles en una iniciativa tan poc seriosa com
aquesta.

Senyores diputades, senyors diputats, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista consideram aquesta
interpelAlació totalment desproporcionada, tant per les formes
com pel contengut, com per l’objecte. Amb les formes
únicament es pretén collar i constrènyer el conseller d’Educació
i Cultura, a veure si qualque dia se’n cansa i arriba a dir o a fer
allò que, segons el nostre parer, ni pot ni ha de voler dir ni ha
de voler fer. Pel que fa al contengut, creim que amb aquesta
interpelAlació d’una palla se’n vol fer un paller. Pel que respecte
a l’objecte, de manera molt semblant a qui s’arregussa les
voreres, s’ha pretès recollir la palla i el gra al centre d’aquesta
cambra parlamentària. S’ha volgut enviar a porgar fum tota
l’excelAlent actuació administrativa del que nosaltres
consideram que és, ha estat i segurament serà el millor conseller
d’Educació i Cultura que ha tengut mai aquesta comunitat
autònoma de les Illes Balears, en treguin un altre, si no.

Se l’ha arribat a acusar d’haver-se abrigat en capa d’altri i
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amb aquesta interpelAlació se’ns ha fet veure que se’ls havien
acabat els menuts. No se cerca aclarir comptes, s’intenta acopar
les ales al conseller, impedint-li o dificultant-li els desplegament
normal de l’activitat ingent que li pertoca fer a la conselleria.
Amb la vostra intervenció, Sr. Conseller, així vos ho hem de dir,
heu colAlocat el grup que presenta aquesta interpelAlació en la
tessitura d’haver d’exclamar: bona nit set sous! El seu intent de
debat creim que se’s perdut i ben acabat.

El nostre grup parlamentari, com ha fet el representant del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, vos suggereix
que no hi gasteu massa esforços a intentar convèncer de la
improcedència d’allò que el presentador d’aquesta interpelAlació
diu que en pensa i n’opina el seu grup parlamentari, tanmateix
sempre agafarà qualsevol explicació que li vulgueu donar per la
nansa que crema. Per això, volem acabar dient-vos, Sr.
Conseller, que ara per ara vos correspon aguantar la porra, tenir
i mantenir la paciència de suportar tot allò que pretén
perjudicar-vos o molestar-vos. Des del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, vist allò que se’ns ha exposat en aquesta
interpelAlació d’avui, vos encoratjam a mantenir-vos ferm en la
vostra resolució. Continuarem donant ple suport a la decisió
que heu pres en aquesta assumpte. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. La primera reacción que tuve al ver la interpelación
del Grupo Parlamentario Popular sobre comedores escolares en
general fue que el Grupo Parlamentario Popular tendría interés
en hacer un seguimiento a tanto nuevo centro docente como se
ha puesto en marcha, por parte del gobierno de progreso en un
tiempo récord para nuestra historia. Pero no es así, resulta que,
como se ha visto, el Grupo Parlamentario Popular tiene, como
eje de su posición en política educativa la concesión de un
servicio de comedor en un colegio de Petra, y todo su empeño
está en demostrar que existen actas “Mapau” por ese sitio.

El conseller ya ha contestado de forma amplia y
contundente al asunto; (...) el acta de la mesa de contratación,
de 30 de mayo de 2002, en la que los funcionarios que forman
parte de la misma y que realizan la función desde hace más de
10 años, es decir que ya en la etapa negra se encargaban del
mismo asunto, por lo que no me parece que se trate de gente de
confianza haciendo trato de favor, declaran de forma
contundente e inequívoca, que no han estado sometidos a
ningún tipo de presión y que no existe ninguna firma falsa en
la misma. Y sin esa presión exterior, no hay caso, por lo menos
tendría que sugerirse que ha habido una presión sobre los
funcionarios, si no, si ha sido una actividad completamente
independiente de los funcionarios, sea bien hecha, mal hecha,
bien tramitada, mal tramitada, etc., sin esa presión, no hay caso
político. Habrá caso administrativo, pero no caso político.

Ahora, eso sí, lo que me ha llamado la atención de la
intervención del Grupo Parlamentario Popular es que su
portavoz no haya aprovechado el tiempo para exponer cuál es
la alternativa del Partido Popular en materia de comedores,
porque la verdad, señoras y señores diputados, es que el
Partido Popular tiene una alternativa y en experimentación muy
avanzada, y que, si se impone acabará con cualquier problema
administrativo en la contratación de servicios públicos y,
concretamente, en el sector de comedores, es el que se dará en
llamar pronto el comedor popular. El experimento se está
llevando a cabo en estos momentos por el Partido Popular en
Ses Salines, centro habitual de experimentación; recordarán,
señoras y señores diputados, que allí en Ses Salines fue donde
también se experimentó el primitivo sistema de espionaje al
adversario político, mediante un sistema de colocar micrófonos
detrás de un armario, sistema que, en el estado actual de la
tecnología, ¿qué les voy a decir?, está totalmente superado.

Pero, ¿en qué consiste el comedor popular? Lo
explicaremos, la nueva frontera en comedores públicos:
consiste en que quien ostenta el cargo público princip al, en
lugar de licitar comedores, subastar contratos, reúna a todos
los comensales en su casa, les dé de comer y luego pase la
factura a la institución pública. Ese es el comedor PP, sin
concursos, sin subastas, sin actas, sin más trámites
engorrosos, directamente de las arcas de la institución al
bolsillo del líder alimentista. Allí, en Ses Salines, el alcalde se
contrata a sí mismo sin contrato; el suministro de una comida,
por ejemplo, para 52 personas, hay de 80, etc.; la sirve en su
casa particular, de ese modo no necesita ni darse licencia de
apertura ni de establecimiento, ni personal de alta en la
Seguridad Social, ni darse de alta del Impuesto sobre
Actividades Económicas, y después se pasa un recibito por la
caja municipal y se cobra. Para quien esté pensando en ello,
tengo que desmentir que sea cierto que el Sr. Aznar López se
haya inspirado en el comedor municipal popular para su
proyecto de supresión del Impuesto de Actividades
Económicas.

En cualquier caso, eso es eficacia, sin tener que ocupar el
tiempo de funcionarios ni mesas de contratación, sin más mesas
que las de la paella, sin más trámites que pasar a cobrar.
Además en un comedor de indudable rentabilidad política y
económica, el alcalde invita en su casa particular, todos los
ciudadanos pagan y los invitados quedan agradecidos a la
cordialidad del alcalde, que no indica a sus comensales quien
corre con los gastos. 

De momento al sistema se le ha encontrado un fallo y es que
no se puede utilizar cuando visita la ciudad una pareja de
ministros, aunque no está bien determinada la causa, si es por
el posible escándalo o por la (...) de tales de dignidades que las
hacen merecedoras de mejor pitanza. Pero como hemos podido
comprobar este pasado verano en que nos visitaban los
ministros de dos en dos, unas veces para pasar un rato con las
tortugas bobas, otras veces para erradicar playas vírgenes,
cuando una pareja de ministros visitó Ses Salines no utilizó el
comedor popular de Ses Salines, la casa del alcalde, sino un
conocido restaurante a razón de 60 euros, 10.000 pesetillas, el
cubierto, ni más ni menos. No obstante, no se descarta en un
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futuro próximo encontrar soluciones a estos pequeños
inconvenientes y popularizar el sistema, que para eso es un
sistema popular. Gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista.
L’autor de la interpelAlació té la paraula per un temps de 5
minuts per replicar. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Me permitirán que no responda al resto de los
grupos porque ha sido un papel penoso, ¿verdad? El salir aquí
ha decir lo que han dicho. No contestaré tampoco al conseller
porque me parece que no da tiempo, pero sí a cosas
fundamentales. Sr. Conseller, dígale a su asesor jurídico,
nombrado a dedo, que fue el que hizo el informe exculpatorio,
dígale que hay una sentencia del Supremo de 2 de octubre del
2000, en un recurso de casación 1546/1945, que dice entre otras
cosas que la (...) no pueden concurrir a la adjudicación de
contratos con las administraciones públicas y a la junta
consultiva en el informe de (...). No pueden concurrir, contrato
nulo de pleno derecho.

Ha habido aportaciones nuevas, Sr. Conseller, porque usted
ha remitido aquí acta nueva la tercera variante que no
concuerda con el acta que remitió al Parlamento con
anterioridad. No concuerda, usted miente al Parlamento, remite
una acta al Parlamento que no es la que después remite
después en julio de este año, no concuerda. Dejaré a parte el
tema de la honestidad, de mi honestidad, porque aquí se trata
de un caso de corrupción, no de mi honestidad, de un caso de
corrupción, de amiguismo, de la contratación del esposo de su
directora general y su concejala en Vilafranca, de un caso de
amiguismo.

Sr. Conseller, creo que usted debe tomar nota de lo que le
voy a decir. ¿Quién presidia la mesa el día 27 de julio del año
2000? Su secretario general, cargo de confianza, pregúntele
dónde estaba el día 27 de julio de 2000, han pasado dos años
pero se acordará, porque hacía dos días que había celebrado su
fiesta, se llama Jaume y es de Menorca, pregúntele dónde
estaba el 27 de julio del 2000 y de aquí a 15 días cuando venga
la moción me lo dice. Usted no remitió aquí todo el expediente
como se le pidió, Sr. Conseller, se descubre una acta en otros
expedientes que no habían cambiado porque usted cambió el
acta, alguien dio la orden de cambiar el acta en el Colegio Fray
Junípero Serra, pero se olvidaron que había 8 colegios más y no
cambiaron las actas, hay no había borrador, que casualidad,
hay había el acta manipulada y en los otros 8 colegios estaban
los borradores, que casualidad.

Usted Sr. Conseller ha mandado aquí actas compulsadas en
fechas distintas, esto es un hecho objetivo que no se puede
criticar. Usted habla de un borrador y habla, al menos que
sepamos aquí, de dos actas, de dos fotocopias de actas, que

llevan un sello que dice: “concuerda fielmente con el original”.
Sr. Conseller, si A es igual a B y A es igual a C, resulta que B y
C son iguales, pero aquí no, aquí resulta que A no es igual que
A, o sea las tautologías se han acabado ya. Resulta que B y C
que son iguales, tampoco son iguales. Usted se ha cargado el
razonamiento lógico, las premisas de cualquier razonamiento
lógico. Tres variantes, ninguna igual. ¿Sabe usted por qué ha
modificado el acta última remitida aquí en julio de este año?
Porque ACO no figuraba en el acta que remitió al Parlamento
hace unos meses, pero cuando uno consulta el registro de
salidas, Sr. Conseller, a eso se les ha olvidado rectificar y el
registro de salida, Sr. Conseller, que usted ha mandado aquí al
Parlamento, no figura ningún escrito dirigido a ACO en el mes
de julio como dice el acta. Así que espero que no me diga
después que lo que me ha mandado es un borrador del registro
de salidas. Míreselo y contésteme de aquí a 15 días Sr.
Conseller.

Sr. Conseller, esto es un tema serio, no es para salir aquí en
otro plan. Yo empeñé mi palabra Sr. Conseller aquí en esta
tribuna y si le parece poco empeñaré mi escaño, allá, de que
aquí ha habido, hay, una firma falsificada en una acta, hay una
firma falsificada. Y segunda cosa, ACO, CB, se presentó dos
días después de haber finalizado el plazo, el 24 de julio finalizó,
se presentó el 26 de julio. Yo empeñé mi palabra y mi escaño,
empeñe usted el suyo y veremos quien dice la verdad, porque
aquí uno de los dos sobra. Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. En torn de rèplica i per
tancar el debat té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i
Cultura. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara la
major vehemència que ha posat el Sr. Jaén, fins i tot ha pogut
semblar que tenia més raó, cosa que lògicament els espectadors
agraïm. Parla d’una firma falsificada altra volta al final, què és
que encara no ha sentit cap vegada, ni ha llegit cap vegada allò
que li he dit 34 vegades i és que els 5 membres de les meses de
contractació afirmen en una acta que les firmes són autèntiques
i a més a més ho han fet davant un notari? Sr. Jaén, no insulti
més els funcionaris de la Conselleria d’Educació.

Segona cosa, no m’acusi de modificar actes, jo les actes ni
les he tocades, ni les he vistes fins que les he hagut d’enviar-li
a vostè, qui fan modificacions a les actes són els mateixos
membres de les meses de contractació, que es reuneixen altra
volta per aclarir les coses que estaven pendent d’aclariment i
no entraré dins la batalleta d’aquestes cosetes que vostè, que
té molt de temps disponible, enlloc de fer encreuats, jugar a
vaixells, es dedica al tema dels menjadors escolars. D’altra
banda una manifestació més d’aquesta mentalitat totalitària que
el caracteritza, resulta que segons ell jo he de controlar on són
i quins dies circulen per les Illes Balears els càrrecs de la
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conselleria, oh! No es preocupi en el pressupost de l’any 2003
posarem per comprar-los una partida, què és allò? Un taxímetre?
I així hi haurà un ordinador a la conselleria, al meu despatx que
constantment dirà quina localització tenen, per favor, no faci
caricatures.

Aquí el que passa Sr. Jaén, és que hi ha una sèrie de fets
substancials que són els substancials de veritat. No existia cap
incompatibilitat legal per a la concessió de serveis de menjadors
escolars a l’empresa que es va fer, que els membres de la mesa
de contractació, segons la seva pròpia afirmació reiterada, fins
i tot davant notari, diuen que varen ser sotmesos a cap tipus de
pressió en la seva actuació, els membres de la mesa reconeixen
i afirmen que les signatures que figuren a les actes són les
seves pròpies firmes i per tant, neguen que hi hagi hagut cap
tipus de falsificació. A l’acta notarial en què varen protocolitzar
les actes de la concessió del servei de dos menjadors, reiteren
davant notari, cit textualment: “que no han manipulat mai de
manera fraudulenta cap acta de cap expedient, que varen
proposar l’adjudicació a l’empresa que oferia la millor prestació
del servei relació- qualitat- preu, que l’òrgan de contractació el
conseller va dictar la seva resolució, d’acord amb la proposta
d’adjudicació que la mesa de contractació havia fet i per
unanimitat que la tria de forma d’adjudicació va ser legalment
adient, procediment negociat, convidant com a mínim a tres
empreses i també reconeixen els funcionaris que formaren part
de la mesa de contractació, l’existència d’errors materials a les
actes d’adjudicació, explicables per les puntes de feina i per una
tradició de relaxament administratiu”, que com va dir el Sr.
Crespí, procedia de l’època de l’UCD i que l’any 98- 99 podem
documentar-la en una època de la seva administració del Partit
Popular. 

Vostè Sr. Jaén, ha utilitzat el tema dels menjadors escolars
per desacreditar la tasca de la conselleria, la qual ha fet una
gran feina en inversions, gestió, creació de serveis
complementaris, vol que li doni fins i tot, després a la sortida,
la llista de noms de gent del món del Partit Popular que ens ha
felicitat en múltiples ocasions, Sr. Jaén, a la sortida li puc donar.
En definitiva una manera, el muntatge del tema dels menjadors,
una manera de neutralitzar l’efecte positiu que s’està
aconseguint amb l’ampliació del nombre de menjadors escolars,
aquesta és la notícia, sap quants n’hi ha més el curs 2002-2003
de menjadors escolars que el 99-00? Exactament n’hi ha 23 més,
a Eivissa només n’hi ha un perquè posar menjadors escolars no
és només una qüestió de l’Administració, hi ha d’haver una
colAlaboració dels centres docents, associacions de pares i la
cosa està arrencant. No ens preocupem que a Eivissa també
arribarà a produir-se aquest creixement de l’oferta de menjadors
escolars. També és evident, Sr. Jaén, que vostè utilitza aquest
cas per contrarestar les situacions d’escàndol que tenen com
a protagonista el Partit Popular amb una relativa freqüència i
amb l’objectiu de transmetre a l’opinió pública el missatge “tots
els polítics són iguals” i per tant, com que tots són igual que
nosaltres, triau-nos a nosaltres. 

Sr. Jaén, en podem continuar parlant del tema dels
menjadors escolars, però jo crec que ja n’hauríem de començar
a parlar d’una manera seriosa i qui ho ha vist molt bé com s’ha
de parlar dels menjadors escolars són precisament els pares i
mares i els directors dels centres dels colAlegis afectats, per cert,

vostè ha dit una altra mentida avui quan ha dit que nosaltres
vàrem adjudicar a l’empresa ACO el menjador de Sineu, va
quedar molt car en una pregunta meva que qui l’havia
adjudicat, que aquest menjador no es produïa en el mateix
centre docent i havia estat un acord directe del colAlegi amb
l’empresa. No digui mentides Sr. Jaén, ho diu un diari de dia 12
de juny de l’any 2002 “es una polémica de intereses políticos”,
“directors de centres i pares d’alumnes donen suport a
l’adjudicació del servei”, “consideren que la polèmica dels
menjadors és política i asseguren estar plenament satisfets amb
la qualitat dels aliments i el cost de la prestació”, cost i ho
recordin, vostè dient una mentida més va dir que havia estat
pujat d’una manera exagerada per part del titular de l’empresa
i va resultar que quan vàrem fer el còmput és el quart més barat
de totes les Illes Balears, una mentida més Sr. Jaén. “Una mare
presidenta d’una associació de pares descarta qualsevol
manipulació en el contracte amb el restaurant Sa Creu i sosté
que aquest assumpte es va tractar en el consell escolar, la
directora reitera que per a nosaltres no existeix polèmica i
sentencia que aquesta és només de caràcter polític i no
entrarem dins ella perquè som un colAlegi seriós”, el que hauria
de ser vostè com a diputat Sr. Jaén, un diputat seriós...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller vagi acabant. 

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

Sí acab, Sr. President. Jo li demanaria que d’una vegada
d’assetjar els funcionaris, gent que dedica molt de temps,
capvespres inclosos, en el bon funcionament de la conselleria
que s’han sentit insultats i assetjats d’una manera
absolutament inacceptable i faci allò que d’alguna manera li han
recomanat que fes aquells qui el comanden i serà la frase final
que llegiré, si és que trob el full. El PP debe de dejarse de
debates parlamentarios y irse a donde corresponde, al
juzgado de guardia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Amb la seva
intervenció queda substanciat el debat d’aquesta
interpelAlació...

(aldarull a la sala)

Sr. Jaén i Sr. Conseller, per favor els debats els agrairia que
els tenguin a la tribuna i dins els termes reglamentaris
establerts.

II.2) RGE núm. 1474/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a prohibició d'anar a buscar cabres al Vedrà.

Punt següent de l’ordre del dia, interpelAlació 1474
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
d’anar a buscar cabres al Vedrà. En nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Joan Marí i Tur. 
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Després
d’assistir a un debat tan acalorat com el que acabam d’escoltar,
m’agradaria canviar una mica el to i si fos possible captar la
seva atenció i si així no és, almanco en la imaginació poguessin
tenir qualsevol obra d’aquell escriptor al qui jo tant admir, com
és en Virgili, per traslladar-nos un moment a l’espai que avui ho
farem amb la seva benevolència. 

La solitud d’aquestes cadires em recorda una mica un grafit
que hi ha a la cova del pare Palau en Es Vedrà que, com vostès
saben, almanco alguns, el pare Palau era un frare català que fa
segles va estar allí desterrat, a Eivissa, que va fixar la seva
residència en el petitíssim poble d’Es Cubells i quan degut a la
remor que hi havia en aquell poble eivissenc, on només hi havia
la seva casa i la d’algun veïnat, com no podia suportar la
pressió social se’n anava a Cala d’Hort i agafava un vaixell amb
un mariner i el transportava al Vedrà, pujava en aquella cova, a
uns 300 metres d’alçada, allí dormia, allí va escriure dos llibres,
allí anava a beure a la mateixa font que avui ho fan les cabres
d’Es Vedrà i malgrat entre molts de vostès, estic segur que n’hi
ha de creients, agnòstics i ateus, quan aquest home va ser
elevat a la cúpula de’n Bernini amb la categoria de beat, una de
les proves que es varen presentar va ser que justament les
cabres d’Es Vedrà, salvatges com elles soles, a la matinada i al
sol post s’atracaven a ell perquè les munyís. Si non e vero e
ben trovato.

Sra. Consellera, perdó, no havia acabat el relat perquè em
faltava el final i a la porta d’aquesta cova es conserva encara i
així ho vaig veure aquest estiu una frase del pare Palau que diu:
“Sólo con Dios, oh soledad”. Jo pensava Sra. Consellera, que
les cabres d’Es Vedrà encara haurien portat més absència en
aquest Parlament i hauríem quedat vostè i jo mateix amb solitud,
com aquell títol d’aquella gran escriptora catalana. Veig però
que hi ha alguns diputats i diputades i juristes de prestigi, que
fins i tot malgrat la seva, diguem, no massa partidària actuació
que aquest tema de les cabres d’Es Vedrà arribés a aquest
Parlament, sí ens escolten almanco els que hi ha a la dreta. Dia
12 de març passat li formulava una pregunta relativa a la
prohibició d’anar a caçar cabres, buscar cabres deim a Eivissa
i el matís és important a l’illa d’Es Vedrà. La seva contestació
textual va ser la següent: “el Pla de recursos naturals de Cala
d’Hort, on s’ubica Es Vedrà, preveu que no hi ha d’haver
herbívors domèstics als illots, la conservació de la fauna i la
flora és absolutament contrària a la permanència de cabres en
aquest illot”. Deia vostè en nom del Govern i algun periodista
eivissenc que estudia aquest tema amb molt d’interès,
diumenge passat va dir en el Diari d’Eivissa que no estava
prohibida la caça de cabres en Es Vedrà, no només està
prohibida segons el PORN, sinó que vostè com veurem més
endavant ha instat els propietaris que les retirin. 

Aquesta prohibició d’anar a buscar cabres al Vedrà va
causar malestar i protesta entre al societat pitiüsa en general i
en particular entre els veïnats i propietaris d’Es Vedrà. Per
acabar-ho d’arreglar i sempre sense consensuar absolutament
res, vostè ordena als propietaris que retirin les cabres d’Es
Vedrà abans del juny passat, si no ho fan els propietaris ho farà

vostè, vostè no, que no és pastora d’aquestes cabres, ho farà
la seva conselleria. Evidentment els propietaris no van acatar
aquesta ordre i diumenge passat cabres i bocs d’Es Vedrà
saltaven feliços per aquells penya-segats, que un servidor ho
va comprovar per poder-ho dir-li a vostè i als companys avui.
Sr. Consellera, vostè des de Mallorca vol fer desaparèixer una
tradició que a Eivissa és coneguda i estimada per tothom des de
fa segles i que està molt arrelada a la cultura popular illenca,
mutatis mutandis  seria com si vostè a Mallorca, que per cert Sr.
Consellera també hi ha cabres salvatges a Mallorca i vostè no
ho ha prohibit, també n’hi ha i vostè no ha dit res, també
mengen i vostè calla. Mutatis mutandis , seria com si vostè a
Mallorca fes desaparèixer qualsevol manifestació popular
arrelada en el poble, pot triar manifestacions per Nadal,
manifestacions per Sant Antoni, o manifestacions per Sant
Joan. La indignació que ha causat a Eivissa la seva mania és
exactament la mateixa. Val la pena que recordem però aquesta
tradició, que vostè perquè no la coneix i per tant, no l’estima
vol fer desaparèixer.

Es Vedrà un illot que té 382 metres d’alçada i una llargària de
1.500 metres, pertany a 12 propietaris dels pobles d’Es Cubells,
Sant Josep i Sant Agustí. El document més antic que he pogut
comprovar, de compra d’aquest Vedrà, diu que l’any 1887
costava 150 pessetes. Recordem ara Sra. Consellera, la festa
d’anar a buscar les cabres a l’illot més emblemàtic de les Illes
Pitiüses, Es Vedrà. A la platja de Cala d’Hort, que vostès
coneixen molt bé, almanco alguns dels seus restaurants, hi ha
una casa coneguda amb el nom de la casa dels vedraners, allà
on des de fa segles i dos voltes a l’any, per Pasqua florida i per
Pasqua granat, es reunien i es segueixen reunint els propietaris
o els seus majorals per anar les cabres a l’illot que es troba
davant la platja. Amb un o dos llaüts, a rem o a la vela i resant
el rosari, sortien de Cala d’Hort per desembarcar després de la
travessia a Es Vedrà. Una volta desembarcats i entre crits i
xiulets, sense emprar cap arma, com avui en dia, s’acorralaven
a llocs predeterminats aquells animals, posant en perill la vida
dels caçadors i les cabres (...) abans de deixar-se agafar
saltaven per aquells penya-segats. 

La jornada transcorria esgotadora i si havia temps es
visitava la cova que servia d’habitacle temporal a un ermità
desterrat a Eivissa, segles passats i també s’anava a beure a
una cova allà on també hi abeuraven les cabres al llarg de tot
l’any. Pensem que al Vedrà també hi ha virots, gavines i havia
àguiles i a l’Edat Mitja s’hi criaven falcons destinats a la caça.
Les virotades, que ara no explicarem en què consisteixen i
esperam Sra. Consellera, que almanco en deixi viure els qui hi
ha al Vedrà i no els vulgui portar tots a Ca’n Marroig, quan es
dignin fer-hi alguna cosa en aquell casal abandonat, forma part
d’aquesta tradició del costumisme més arrelat dins la història
del poble eivissenc. Però tornem a terra, amb les barques plenes
de cabres fermades per les potes i anem a sopar a la mateixa
platja de Cala d’Hort, allà on es menjava un animal dels caçats
i els altres eren repartits entre els propietaris. 

Aquells sopars a la lluna de Cala d’Hort, que vostè vol
esborrar, intenta esborrar, servien i serveixen avui dia, perquè
no l’han obeït Sra. Consellera, per crear i recrear personatges,
mites i tradicions, com el bandoler Baló, el pou d’Es Vedrà, el
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gegant d’Es Vedrà, el boc d’Es Vedrà, evocacions i imatges
recollides per Blasco Ibáñez, Macabich, l’Arxiduc, Villangómez,
Fajernés o recollits per pintors com Calbet, Stafforini, Iusara i
d’altres i vostè Sra. Consellera, vostè i el Govern d’esquerres
d’aquestes Illes, amb el vot dels diputats eivissencs del pacte
volen fer desaparèixer una tradició tan arrelada i tan estimada.
Per quin motiu Sra. Consellera de Medi Ambient? Amb quines
raons? Amb quin consens? Troba just aprovar lleis, firmar
decrets, dictar prohibicions que van en contra de la majoria dels
ciutadans afectats, com és el parc natural de Cala d’Hort, Cap
Llentrisca, Es Cubells i Sa Talaia? La seva incapacitat arriba fins
a tal punt que els seus companys de Govern del pacte de
progrés d’Eivissa i Formentera obliguen a escriure aquests
titulars: “el consell censura la gestió dels Verds en els dos
parcs naturals de les Pitiüses” i exigeixen també en titulars:
“Margalida Rosselló diu als seus d’Eivissa no ha habilitat
encara ajuda per als propietaris, ni s’han constituït els òrgans
de gestió de Cala d’Hort i Ses Salines”. Les dedicatòries cap a
vostè dels seus companys de pacte de progrés no demostren
la unitat necessària de tot Govern, diuen els seus companys de
Govern d’Eivissa, no només no s’han posat en marxa els òrgans
de gestió del parc de Cala d’Hort, sinó que tampoc s’han
habilitat les ajudes que estan previstes en la llei. El mes de març
segueixen afirmant des del Consell d’Eivissa, la Sra. Rosselló,
vostè va fer una proposta per donar subvencions per al parc de
Cala d’Hort, però d’això mai més se n’ha sabut res.

Acab, Sr. President, però vull acabar dient que si el pacte de
progrés d’Eivissa que governa el consell insular li dediquen
aquestes enverinades frases, què deuen pensar els propietaris
afectats que han vist com els han incautat els seus béns,
funyats els seus drets legítims, sí Sra. Consellera, no faci
aquesta cara d’estranyada, els han funyat els seus drets
legítims que consten en el dret foral eivissenc, com és la
possibilitat de construir amb la legítima, sigui grossa o petita
l’extensió i vostès els han tret aquest dret...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, vagi acabant. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Acab, Sr. President. Ens hem vist atropellats els nostres
legítims interessos i aspiracions econòmiques, fins arribar al
ridícul que el Govern vol quedar-se amb totes les taxes que es
posaran per realitzar activitats artístiques o fotogràfiques
damunt el parc natural, sense donar absolutament res als seus
legítims propietaris. I vostè, Sra. Consellera no se li acudeix
altra cosa que prohibir caçar les cabres d’Es Vedrà. Vaja
consellera de Medi Ambient que ens ha en desgràcia.
Recapaciti i rectifiqui, hi és a temps, esborri aquesta absurda
prohibició contra un costum tan arrelat a Eivissa. Si no ho fa
vostè, no ho dubti, ho farà pròximament el Partit Popular.
Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Medi Ambient en nom del Govern té la paraula
per contestar. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Veig que
el Sr. Diputat tenia molt d’interès per dur endavant aquesta
interpelAlació, que he de dir que em resulta extraordinàriament
curiosa i per tant, en aquest sentit esper contestar-li a totes les
qüestions que vostè ha plantejat.

En primer lloc veig que ens uneix una qüestió, la qual cosa
m’alegra molt i és que valoram l’illot d’Es Vedrà com un lloc,
que malgrat ser mallorquina i això em permet també poder
valorar el valor que té aquest illot, no només pel fet de ser
eivissenc, jo esper que no només es miri el seu llombrígol dient
que pareix només els eivissencs poden valorar la bellesa
d’indrets com Cala d’Hort, com Ses Salines, com Eivissa, com
Es Vedrà, també altres persones que són d’altres illes i d’altres
llocs també ho poden fer. Per tant, es valora i es valora molt
aquest lloc i en aquest sentit i per això es va fer el parc natural
de Cala d’Hort, perquè aquest illot pogués restar intacte a la
tradició i a la vista de tots els eivissencs i eivissenques i de
totes aquelles persones que visitaven aquest indret. Per això es
protegeix l’illot d’Es Vedrà i el seu entorn de Cala d’Hort. Per
això, perquè també els seus fills, les seves filles, els seus néts,
les seves nétes, puguin continuar veient aquell illot i no
precisament veient com s’està destruint.

Dit això, per tant, que veig que ens uneix, a pesar de no
poder fer tantes anotacions o referències a pintors, escriptors,
etc., però sí a la bellesa d’aquest indret, li he de dir i li he de
contestar una sèrie de qüestions que vostè planteja. En primer
lloc crec que va quedar molt clar, tant en el moment en què es
va dur a exposició pública el PORN de Cala d’Hort, quin era
l’objectiu de dur endavant aquest parc natural i, entre altres
coses, quin era l’objectiu de no permetre o d’intentar evitar que
hi hagués cabres en Es Vedrà, i precisament no hi va haver cap
tipus d’alAlegació, ni per part dels propietaris d’Es Vedrà ni per
part del Partit Popular, que fes referència a aquesta qüestió. Jo
crec que era un bon moment precisament per poder plantejar
totes aquestes qüestions que vostè ha fet aquí, totes aquestes
referències a tota la tradició, etc., etc.

En segon lloc li he de dir que als propietaris, tal com vostè
també ha esmentat, hi ha hagut clarament una notificació per
part de la Conselleria de Medi Ambient, concretament de la
Direcció General de Biodiversitat, a la qual se’ls diu que haurien
d’eliminar les cabres d’Es Vedrà, que després li explicaré per
què, per si no li ha quedat clar, precisament per respectar la
seva titularitat privada, i per a qualsevol possible dret dels
propietaris es va considerar que era més lògic i més adient que
fossin ells mateixos que fessin la retirada de les cabres. També
que si en un termini màxim de tres mesos no es feia la retirada
d’aquestes cabres, amb la posada a la seva disposició de tots
els mitjans humans, materials i logístics que estimassin
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necessaris per part de la conselleria per poder contribuir a
aquesta retirada de les cabres, en el cas que no s’efectuàs la
retirada dels exemplars, l’administració l’executarà
subsidiàriament, prèvia l’adopció de la corresponent resolució
i d’acord amb el que disposen els articles 95 i 98 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

A hores d’ara cap dels propietaris no ha comunicat la
retirada de cabres i tampoc no s’ha dirigit a la Conselleria de
Medi Ambient solAlicitant la seva colAlaboració. Per tant, Sr.
Diputat, no faci denúncies públiques d’aquest tipus dient que
no es respecta als propietaris la propietat privada; en absolut,
se’ls dóna tota la possibilitat perquè ells puguin dur endavant
aquesta actuació.

En segon lloc em parla vostè de tradicions. Jo li diré, Sr.
Diputat , que la tradició és precisament, com li he dit al principi,
aconseguir que Es Vedrà no sigui un illot deteriorat on
desapareguin espècies endèmiques i espècies absolutament
úniques que existeixen en aquest indret. Això és precisament
conservar aquest lloc per no perdre’l, i en aquest sentit crec
que no ha de fer referència a tradicions que eren producte de la
fam, eren producte d’altres moments, era producte d’una
història molt diferent a aquella que vivim a l’actualitat.

També m’agradaria, Sr. Diputat, que no parlàs de mania. Jo
crec que, la mania, la té vostè. Vostè contínuament està molt
preocupat per les cabres d’Es Vedrà, cosa que crec que no
respon a l’envergadura dels problemes polítics que hi pot haver
en aquesta comunitat, però que evidentment jo no li vull fer
tampoc de menys i per tant intentaré respondre d’una manera
molt clara per quina raó es considera que no hi ha d’haver
cabres en aquest indret tan meravellós, tan preciós, que jo
també valor i que jo també, com he dit al principi, consider que
s’ha de respectar i s’ha d’aconseguir conservar.

Miri, en primer lloc li he de dir que la cabra és un animal
domèstic, com vostè sap, que tradicionalment s’ha mantingut
en condicions de llibertat en el medi natural donada la seva
capacitat de supervivència aprofitant qualsevol recurs tròfic.
També és un fet objectiu, i li puc donar moltíssims d’estudis,
que l’efecte destructiu de les cabres sobre la vegetació
espontània també és molt conegut, i sobretot s’incrementa
d’una manera exagerada als espais reduïts, àrids i fràgils, amb
fortes pendents com són els illots. Precisament l’illot d’Es
Vedrà no va escapar d’aquest ús abans esmentat, i pareix que
tradicionalment suportà una població de cabres destinades al
consum familiar que responia a la necessitat d’aprofitar al màxim
els pocs recursos que existien a l’illa d’Eivissa i, per tant, la
necessitat d’haver de tenir un aliment de primera mà. Tanmateix
la població sempre havia estat molt controlada i gestionada
quant a nombre d’exemplars, i precisament servien de menjar a
la gent. 

A finals de la dècada dels setanta, concretament el 1978,
varen desaparèixer els darrers exemplars de cabres a
conseqüència de la caça furtiva, de les malalties, de la sequera
i l’abandonament progressiu de l’explotació, però així i tot l’any
92, els propietaris de l’illa d’Es Vedrà decidiren reintroduir un

petit ramat de cabres, cinc femelles i un mascle, amb la intenció
de recuperar el que per a ells era una vella tradició, però era per
a ells, la vella tradició, no ho era per a ningú més, amb la qual
cosa l’únic benefici o rendibilitat econòmica seria la captura
dels cabrits o dels bocs per a consum familiar. L’any 99 el
nombre d’exemplars de cabres ja era molt elevat, i així per un
recompte realitzat l’estiu d’aquest any la població estimada era
d’uns 70 o 75 exemplars, que representa un esforç mínim de
pastura aproximat d’1,5 exemplars per hectàrea i any. El darrer
recompte de la població de cabres corresponent a la població
actual estima en més de 100 el número d’exemplars, la qual cosa
suposa un esforç de pastura de dos exemp lars per hectàrea i
any, fet que suposa una pressió del tot insostenible per a la
vegetació. Aquest esforç de pastura està molt per damunt de
qualsevol, com dic, límit que pugui admetre aquest illot.
Precisament des de la recent reintroducció s’ha pogut detectar
una notable degradació de les comunitats vegetals, les quals en
aquests anys en què l’esforç de pastura havia disminuït havien
iniciat una important recuperació.

De forma sintètica li puc resumir en tres els efectes del
pasturatge. Primer, la reducció de forma generalitzada de la
cobertura vegetal de totes les espècies de l’illa. Segon, la
desaparició o reducció de l’àrea de distribució d’aquelles
espècies amenaçades, endèmiques o protegides amb un elevat
valor ecològic. I tercer, l’afavoriment dels processos erosius i
la pèrdua del sòl. L’illot d’Es Vedrà es pot considerar, Sr.
Diputat, com l’estació botànica més important d’Eivissa i
Formentera, i una de les més importants de les Illes Balears i de
la Mediterrània. Aquesta valoració no és gratuïta ni exagerada.
Segons el pla de conservació dels vegetals amenaçats de
Balears elaborat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca el 1993,
quan vostès en aquell moment tenien el Govern, inclou l’illa
d’Es Vedrà dins la zona d’especial conservació de plantes
ZECOP número 5, que compta amb un total de 18 espècies
vegetals amenaçades o protegides de les quals la meitat estan
protegides per la legislació espanyola. Aquest mateix document
ja recull la necessitat d’eliminar les cabres, els conills i les rates
a l’illa d’Es Vedrà i al Vedranell com a principal amenaça a la
seva conservació.

Més recentment el Llibre vermell de la flora vascular de les
Illes Balears, editat per la Conselleria de Medi Ambient el 2001,
inclou un total de set taxons vegetals amenaçats a l’illa d’Es
Vedrà, dels quals cinc són endemismes pitiüsos, els quals estan
afectats pel pasturatge com a conseqüència de la introducció
de cabres. Per tant, l’impacte que tenen sobre aquestes
espècies les  cabres no és una valoració ni exagerada ni
gratuïta. No és tampoc un valor tradicional, és un valor per
conservar precisament aquestes espècies úniques, com li dic,
que existeixen a l’illa d’Es Vedrà. Això ha justificat també, entre
altres, la creació del parc natural de Cala d’Hort, Cala Llentrisca
i sa Talaia.

Per tant jo demanaria al Sr. Diputat que fes un esforç per
reconèixer la necessitat de mantenir conservat l’illot d’Es Vedrà
i en aquest sentit admetre que el fet que no hi hagi cabres
suposa permetre, com dic, la seva conservació i el fet que no es
deteriorin aquests endemismes, aquestes espècies úniques
eivissenques, i que són reconegudes a la legislació estatal,
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balear, i també evidentment a la internacional. Per tant jo esper
que faci més que parlar del fet que les cabres desapareguin, i
que intenti que Es Vedrà continuï tenint aquestes meravelles
que té respecte a la flora, que crec que estaríem d’acord en què
hem de conservar.

I per últim dir-li, Sr. Diputat, que el problema de les cabres
no és un problema exclusivament de l’illot d’Es Vedrà. El
problema de les cabres és un problema que existeix a totes les
Illes Balears, també a Mallorca, i que evidentment la Conselleria
de Medi Ambient intenta fer un pla de control d’aquesta
espècie perquè en aquest moment és una de les causes per les
quals s’estan erosionant d’una manera important les nostres
muntanyes i molts de llocs que s’han de continuar preservant.
Per tant esper que en aquest sentit no només vostè ho
entengui, sinó que també ho pugui exalçar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, per la
seva intervenció. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions? El Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí Tur, Sra. Consellera,
a la fi aquí tenim un debat important i sobre temes
transcendents. Ja era hora que parlàssim una miqueta més de
les cabres d’Es Vedrà. En el debat anterior el problema de
l’educació, de les escoles, dels menjadors escolars, eren
aquestes adjudicacions que una vegada i una altra es volen
qüestionar. Ara el problema de la protecció del territori, de la
defensa del medi ambient, passa per mantenir les cabres en Es
Vedrà i poder-les anar a caçar. 

Miri, jo no m’atreviria a parlar en representació dels
eivissencs, com fa habitualment el Sr. Marí Tur. Jo en tot cas
intent parlar en representació d’aquells que es puguin
identificar amb els plantejaments polítics del nostre grup i amb
prou dificultats aquestes coses, però així i tot jo m’atreviria a dir
que el tema de les cabres d’Es Vedrà, de veres, no és el gran
tema que preocupi a la població de l’illa d’Eivissa. El que sí
preocupava a bona part de la població de l’illa d’Eivissa i així
ho va manifestar de manera molt contundent, era la destrucció
dels paratges més pròxims a Es Vedrà amb la construcció del
golf de Cala d’Hort i l’oferta complementària, i això ho ha aturat
no el Partit Popular, tan defensor de les tradicions i de mantenir
les coses com estaven que volia que es fessin allí aquest camp
de golf i aquest hotel, sinó que ho ha aturat un govern
progressista, i per tant jo crec que les coses estan bastant millor
per la zona de Cala d’Hort, per la zona d’Es Vedrà, i s’està
començant, amb dificultats, amb problemes, s’està començant
a protegir el territori. Per tant jo crec que anam endavant i, ja
dic, m’atrevesc a dir, per una vegada en la vida, que la gran
majoria de la població de l’illa d’Eivissa vol que les coses vagin
per aquest camí. 

Independentment d’això, i del fet que sembla ser que els
propietaris -ni altres interessats- no varen fer alAlegacions en el
seu moment, jo li he de dir, Sra. Consellera, que tot el que vostè
pugui fer d’acord amb els propietaris molt millor, sempre que
siguin plantejaments raonables i no vulguin fer explotacions
polítiques i partidistes, però, evidentment, mentre el nombre de
cabres estava controlat i era molt petit podia ser una situació tal
vegada suportable, aquest creixement actual és absolutament
insuportable i jo crec que permetre unes activitats d’oci i de
divertiment d’uns molts pocs propietaris està molt bé, però
abans que això està la protecció del territori, del medi ambient,
i des del nostre grup volem animar-la a seguir per aquest camí,
això sí, sempre que els interessos particulars es puguin
salvaguardar sense perjudicar els interessos generals, que han
d’anar sempre per davant, que es faci així, i si no han de primar
els interessos generals.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Marí Ribas, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, no pensava
intervenir, donada la transcendència d’aquest tema, però de fet
no vull eludir tampoc la feina i l’obligació que tenc també de
manifestar-me en nom del Grup Socialista com a diputat que
dóna suport a aquest govern, a pesar també de la valoració que
fa de la meva feina pública un diputat verd que crec que també
dóna suport a aquest govern -fa un ratet ho hem vist.

Sobre Cala d’Hort, que és el tema d’avui, en podríem parlar
molta d’estona i de moltes coses, de totes les qüestions que hi
ha hagut tant urbanístiques, mediambientals o de processos
urbanitzadors, però sobre el tema que avui ens du aquí, que és
el tema d’Es Vedrà, he de dir que ha l’any 98, quan governava
el Partit Popular, el partit del Sr. Marí Tur, ja es varen emetre
informes sobre la importància que tenia la presència de cabres
i sobre l’impacte que produïen sobre un illot amb unes
pendents superiors al 35% i amb una erosió molt important, a
més de moltes altres qüestions de les quals llavors ja en va tenir
coneixement el seu mateix partit i tampoc no es varen arbitrar
cap tipus de solucions. 

El Sr. Marí Tur argumenta la tradició per poder parlar d’això,
i de tradicions també en podríem parlar molt, perquè a Eivissa,
com a tots els llocs, hi ha hagut moltes tradicions que per
diverses raons, unes perquè s’han prohibit o unes altres perquè
s’han deixat d’utilitzat, han anat caient en desús i ja no les
tenim, i podríem parlar des d’anar a pescar amb algunes arts que
no estarien avui permeses o anar a buscar, per exemple, ous de
gavina, que ja no es fa, tampoc, perquè no hi ha la necessitat de
fer-ho, i això s’ha deixat anar, o fins i tot algunes altres més
divertides, d’anar a festejar per la finestra, que ara ja resulta que
ho podem fer d’altres maneres i no hem d’invocar tampoc
aquestes tradicions. Tot això forma part del passat, jo crec, que
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per sort o per desgràcia, jo crec que per sort en aquest moment,
podem tenir algunes coses d’aquestes superades i no hi ha la
necessitat de fer aquesta activitat.

Els illots, com sap molt bé el Sr. Marí Tur, eren corrals
naturals que s’utilitzaven per fer una ramaderia i una activitat,
com tota la que es feia a Eivissa, una activitat més de
subsistència que, afortunadament, ara tenim superada. També
és veritat que el Sr. Marí Tur se’n recorda que l’Ajuntament de
Sant Josep va fer alAlegacions al Pla d’ordenació de recursos
naturals i no record jo..., record moltes coses d’aquell ple, un
ple del qual jo vaig gaudir molt poc i el Sr. Marí Tur va gaudir
molt, però no record en aquell ple que es parlàs d’aquest tema
en concret, es parlaven de moltes altres qüestions, però
d’aquest tema ni l’ajuntament ni els particulars en feren una
qüestió com la que avui ha dut en aquest parlament.

En qualsevol cas i per acabar, Sra. Consellera i Sr. Marí Tur,
sàpiguen que entre el projecte que representa el Partit Popular,
que va potenciar fins i tot la urbanització de Cala d’Hort amb
construccions molt importants i camps de golf i que nosaltres
afortunadament hem pogut aturar, i la postura que representa
el pacte de progrés i la consellera de Medi Ambient en aquest
moment, em qued, lògicament, amb la postura del Govern
progressista.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Ribas, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. Sr. Marí Tur, en nom del Grup Popular,
per replicar té la paraula durant cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui no
hem vengut a parlar aquí de si jo estava molt divertit a un ple a
Sant Josep. Generalment el meu tarannà fa que sempre estigui
content perquè procur que sempre tot el que faig em produeixi
satisfacció i, per tant, es transmeti exteriorment aquella alegria
interior; si jo havia de ser un polític avorrit ja em dedicaria a
estar en el pacte de progrés però estic en el Partit Popular.

Dit això, Sra. Consellera, vostè no m’ha rebatut
absolutament res. Se n’ha anat per les branques, li han fet un
discurs bastant dolentet, ha vengut aquí a fer una classe de
pasturatge, ha vengut aquí a parlar del parc de Cala d’Hort, i
s’ha parlat del golf de Cala d’Hort... Jo només venia a parlar i a
demanar-li -no li ho deman ara, o li deman ara però li demanarà
a la propera moció- que retiri aquest espai, aquesta frase en què
es prohibeix anar a caçar les cabres d’Es Vedrà. Posi-ho vostè,
que només n’hi podrà haver 20 a una banda i 20 a l’altra, perquè
vostè no sap que les cabres d’Es Vedrà estan dividides en dos
bàndols: les que miren cap a Sant Antoni i les que miren cap a
Formentera, cada un d’ells amb un boc que fot una pudor que
no hi ha qui l’aguanti, però així estan dividides les cabres.
Reguli vostè així com vulgui, digui que n’hi pot haver..., si 90
són massa posi-n’hi 15 i 1 i 15 i 1, faci-ho de la manera que
vulgui, però no faci desaparèixer aquesta tradició, li ho

demanam per favor.

Ja sé que el Grup Popular té menys votants que el
representant d’Esquerra Unida, ja ho sé, que són menys, que
vostè és el que porta la representació de tot el poble d’Eivissa,
això ja està claríssim. Però si nosaltres vàrem ser els que vàrem
ser els més votats d’Eivissa i Formentera! No em vengui aquí a
contar històries ni a fer el ridícul de política i democràcia. En tot
cas vagi pel País Basc a arreglar els seus problemes, que allò sí
que és important.

He de dir, Sra. Consellera, que els temes que m’ha presentat
vostè aquí de botànica no s’aguanten. Vostè ha estat molt
punyetera i ha parlat d’endemismes de les Pitiüses, no ha parlat
d’endemisme...; dic Sra. Consellera punyetera en el sentit
eivissenc de la paraula: molt llesta, perdoni si l’he ofesa. Dic
que vostè no ha parlat d’endemismes d’Es Vedrà, vostè ha
parlat d’endemismes de les Pitiüses, perquè en Es Vedrà només
n’hi ha un, un, d’endemisme, amb un informe que jo tenc de la
Universitat, un, que és la camamilla borda, i no li citaré el nom
llatí perquè no interessa a ningú, i aquesta camamilla borda no
se la mengen ni les cabres, no la volen. 

Quan vostè actuava aquí parlant de la degradació del
territori, i de la deforestació, i de les cabres que es menjaven...,
jo recordava una història d’Eivissa, un personatge famosíssim
que també va parlar d’Es Vedrà, n’Isidor Macabich, en un
determinat moment es va córrer la veu per Eivissa que el lignum
crucis, la fusta de la creu, un trosset de la fusta de la creu que
es guarda a la catedral des de fa molts de segles, creixia, i
tothom es va esvalotar i va demanar a don Isidoro si era veritat
que el lignum crucis  de la catedral creixia, i tots els que el
coneixien i el varen tenir de professor recordam aquella
expressió seva que tancava els ulls, mirava per amunt amb els
ulls tancats i deia: “Fill meu, fill meu, si el lignum crucis  de la
catedral, cresqués, ja arribaria a la mar”. Mutatis mutandis , si
els endemismes, els passats i els presents, sobretot els
presents, desapareguessin per culpa de les cabres, en Es Vedrà
hi hauria menys herbes que damunt una banya de bou. Si no
han desaparegut fins ara no tenen per què desaparèixer d’ara
endavant, sobretot perquè només n’hi ha un, recordi el nom:
camamilla borda, que no la mengen ni les cabres.

Sra. Consellera, tant li costarà, a vostè, convèncer els
propietaris que..., per cert, aquí -me l’he deixada a l’escó- tenc
una carta d’un propietari al qual vostè es va dirigir dient-li que
retiràs les cabres d’Es Vedrà, i el propietari li va dir que no les
volia retirar i que volia que estiguessin allí. Si no sap el número
de registre jo el tenc al meu escó. Aquesta carta li va contestar
un dels propietaris d’Es Vedrà al qual vostè es va dirigir en nom
absolut d’ell quan els propietaris d’Es Vedrà són 12, que n’hi
pot haver algun que estarà d’acord en què es tirin les cabres
fora i els altres no hi estaran d’acord. Faci vostè una reunió,
vengui a Sant Josep, no tengui por, que no l’apedregaran, no,
potser li trauran alguna pancarta, això no puc dir que no, però
estigui tranquilAla i, si tant vol, com ha fet alguna volta, vengui
acompanyada de la Guàrdia Civil. Els polítics han de tenir
valentia i no tenir por. Sí, sí, vengui vostè a l’Ajuntament de
Sant Josep, convoqui els propietaris, admeti que hi hagi gent
allí i veurà quina contestació, ho veurà vostè i altres que diuen
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que aquests temes no interessen. Aquí només interessen els
temes que interessen al Govern; els altres que ens interessen a
nosaltres, idò no senyor. A mi com a eivissenc m’interessa tant
el tema de les cabres d’Es Vedrà i la seva tradició com a poc a
vostè li pot interessat el ball de bot o els cossiers, el mateix.

Acab, Sra. Consellera, perquè el temps ja m’ha passat, però
li he de dir que no diu vostè la veritat quan afirma que el 1970
desaparegueren les cabres d’Es Vedrà per malaltia.
Desaparegueren les cabres d’Es Vedrà perquè els mariners dels
vaixells de sa costa de llevant aturaven allí les barques i amb
escopetes se les carregaren totes, per això desaparegueren, i les
cabres d’Es Vedrà no estaven allí perquè els eivissencs
passassin fam; justament els propietaris, els 12, d’Es Vedrà són
de les famílies més riques del municipi. No estaven allí per
p assar fam, estaven allí per conservar la tradició, que no sabem
quan va començar però sí sabem quan vostè la vol acabar,
tradició de segles que per la seva culpa i la de vostès acabarà.
No em venguin llavors aquí amb lleis de cultura popular dient
que s’han de conservar la tradició; una de les més antigues
d’Eivissa vostè se la vol carregar.

Sra. Consellera, acabem com vaig acabar fa un temps; no he
tengut temps de fer-li una cobleta nova, això que m’hauria
agradat, encara que algun diputat del meu grup estic segur que
s’hauria prestat gustós. Acabem en silenci, traslladem-nos a Es
Vedrà, pugem dalt de tot dels cims, estarem a 382 metres
d’alçada, totes les cabretes i els bocs miren cap a la Conselleria
de Medi Ambient i li canten aquella cançó coneguda:
“Margalida, Margalida, / no venguis més p’Es Vedrà; / des que
manes per Eivissa, / tan sols ens saps emprenyar”.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur, per la seva intervenció. Sra.
Consellera, per contrareplicar i tancar el debat té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, jo crec que per una vegada en aquesta cambra ens
podem divertir amb una interpelAlació com aquesta perquè crec
que realment es ridiculitza un tema que jo estic d’acord amb el
Sr. Diputat que no és un tema menor, sinó que és un tema de
veure qui vol conservar els ecosistemes i qui els vol continuar
pervertint i destruint. Aquest és el gran debat i no n’hi ha
d’altre. El Partit Popular vol continuar amb la seva política
d’entendre que conservar..., o són conservador però no es
tracta de conservar les coses, sinó conservar tradicions que
avui en dia ja fins i tot a moltes legislacions europees i d’altres
tipus estan absolutament obsoletes, i en canvi no saben veure
precisament que el que hem de conservar són els nostres
recursos naturals i precisament aspectes tan fonamentals com
és també la flora i aspectes bàsics, si és que realment pensam
que, com dic, hem de tirar endavant amb la protecció del nostre
entorn.

Per tant són polítiques molt diferenciades, Sr. Marí Tur, i
que aquí hi ha clarament la postura del Partit Popular que
sempre ha estat de desprotegir, de fer malbé els nostres
recursos i, per tant, de continuar apostant per una política de
destrucció del medi natural.

Dit això li tornaré a repetir una vegada més, respecte al tema
d’Es Vedrà, perquè li quedi el més clar possible, a part que he
pogut constatar que vostè té uns grans coneixements, no
només de botànica, sinó que jo crec que l’haurien de fer, a
vostè, li haurien de donar una espècies de..., de ser catedràtic
d’algun lloc..., o un parell de doctor honoris causa d’un parell
d’universitats perquè en realitat pareix que sap més vostè que
tots els tècnics junts de la conselleria, que els tècnics que han
pogut fer legislacions, com dic, europees, estatals i balears,
però jo crec que vostè el que passa és que li agrada molt fer una
mica de comèdia en aquesta cambra i, per tant, entendré que
evidentment li falten molts de coneixements sobre temes de
botànica, sobre temes de conservació del medi ambient i sobre
elements que jo crec que en aquest moment hi ha moltíssima de
gent, no una persona tota sola com vostè, que està clamant
d’una manera clara que no es poden tenir cabres en els illots i,
en aquest cas, en Es Vedrà, perquè tenen un deteriorament
d’aquell ecosistema molt important. 

I li vull tornar a repetir els tres aspectes pels quals el fet
d’haver-hi cabres en Es Vedrà on es pot continuar mantenint.
En primer lloc, perquè té un deteriorament respecte a la flora
endèmica, autòctona, sigui la camamilla, siguin d’altres que
també hi són, no només hi ha camamilla en Es Vedrà, i
precisament sobre aquesta flora que pot deteriorar-se i arribar
a desaparèixer a causa del fet que és un illot i, per tant, com sap
perfectament, està separat de l’illa per la mar.

En segon lloc, tenen una altra actuació les cabres d’Es
Vedrà que és l’erosió. Un illot com vostè ha dit que té més de
300 metres d’alçada, que estan allà dalt totes les cabres mirant
a Formentera i mirant cap a Eivissa, i mirant també a la
Conselleria de Medi Ambient, també hi miren, hi deuen mirar
també les plantes dient “salvau-nos d’aquests animals que ens
volen menjar”.

(Rialles) 

Aleshores, tenint en compte que és una illa, és un illot, com
sap vostè perfectament, molt elevat i que té una particularitat
geològica que fa que realment, si es continua mantenint un
nombre de cabres o hi continua havent cabres, el deteriorament
i l’erosió d’aquell illot serà cada vegada més important.

Per tant hi ha prou elements per dir, i així es va incloure en
el decret de creació del parc natural de Cala d’Hort, que les
cabres d’Es Vedrà, igual que de qualsevol altre illot, havien de
desaparèixer per conservar aquests illots, que a més vull
recordar que ja a la Llei d’espais naturals que vostès no varen
aprovar, no els va quedar més remei perquè evidentment el
Partit Popular mai no ha estat d’acord amb aquesta llei, però
que sí va ser el temps que governava, ja clarament es deia a la
disposició addicional que els illots tenien una protecció
especial i que, per tant, els illots havien de ser sotmesos a uns
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plans de conservació precisament per ser, com dic, uns
ecosistemes molt aïllats i que tenien, diríem, una prioritat
respecte a la seva conservació.

Com he dit, i li vull tornar a repetir, el mateix va passar amb
el pla de conservació de vegetals amenaçats de Balears de l’any
93, on clarament es parlava precisament del fet que l’illa d’Es
Vedrà era una zona especial de conservació de plantes. Per tant,
deixem-nos de tradicions, avancem, situem-nos al segle XXI,
apostem per unes polítiques de conservació dels nostres
recursos naturals, de present i de futur, i anem a veure i a
entendre que les cabres d’Es Vedrà no són una tradició, són
senzillament uns animals domèstics que s’hi varen dur a un
determinat moment, que ara ja no hi tenen cap funcionalitat allà
més que el gust de poder caçar dels seus propietaris, però no
tenen cap més interès i per tant, i per damunt, ja com s’ha dit,
nosaltres hem de vetllar, com a administració responsable que
som, hem de vetllar pels interessos generals de les generacions
actuals i de les generacions futures, i la nostra aposta és
conservar Es Vedrà, és conservar la seva identitat, la seva
bellesa, la seva riquesa, i evidentment les cabres en aquest
moment no hi tenen cabuda. Jo esper, per tant, que vostè prest
ho sàpiga valorar, ho sàpiga estudiar i ho sàpiga veure.

I en segon lloc, i ja per acabar, dir-li que amb els propietaris
sempre hem intentat tenir una relació absolutament exquisida,
respectant la propietat que puguin tenir, que evidentment tenen
sobre aquell illot, però evidentment també, com he dit,
intentarem o hem intentat que si no duen endavant aquesta
actuació els propietaris, idò ho faria l’administració competent,
tot i per anar al servei de la conservació dels nostres recursos
i dels recursos de les Pitiüses. Esper, per tant, Sr. Marí Tur, que
d’aquí almanco uns anys ho sàpiguen valorar tant com jo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, amb la
seva intervenció queda substanciat el debat d’aquesta
interpelAlació.

III.1) RGE núm. 1585/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Socialista, relativa a servituds de pas públic
peatonal.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
Proposició no de llei 1585, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a servituds de pas públic per als vianants. El
Sr. Salvador Cànoves, en nom del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula per defensar la proposició no de llei.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Després d’aquesta interpelAlació, que més ha paregut
una ègloga, seguim, no sortint del camp, i presentam, el Grup
Parlamentari Socialista avui a la consideració d’aquesta cambra,
una proposició no de llei sobre una qüestió que, des dels anys
noranta bàsicament, és objecte de permanent debat social. Per

altra banda, reconeixem d’entrada que es tracta d’un tema prou
complex com per ser despatxat en tots els seus vessants en una
simple proposició no de llei. Volem simplement mantenir oberta
la discussió i animar que es doni la primera passa en la
configuració del que ha de ser un mapa definit per a cada una
de les illes, que doni seguretat sobre quins camins són públics
i sobre quins camins són d’ús públic. Demanam que el
Parlament insti els consells insulars a iniciar o, en el seu cas,
continuar la tasca de catalogació de camins rurals. Instam, així
mateix, els ajuntaments, consells insulars i Govern, en el marc
de les seves respectives competències, a salvaguardar i
defensar els valors mediambientals d’aquests camins. I per
últim, demanam que aquestes tres institucions, cadascuna en
el seu respectiu àmbit competencial, elaborin un pla d’ajudes
per als propietaris particulars per on discorren aquests camins,
caminois o viaranys d’ús públic, així com que es dictin normes
per tal d’evitar abusos i danys a les seves propietats.

Es tracta, doncs, d’encoratjar els consells insulars, els
ajuntaments i el Govern a habilitar instruments adients per a la
consecució d’un objectiu, a la vegada que donar solució a una
reclamació social; aquesta és la de catalogar, senyalitzar i
assolir la protecció patrimonial dels camins rurals tradicionals,
assegurant el pas públic per als mateixos, recuperant els que
hagin estat tancats. En definitiva, fer efectiu el dret de pas per
on, des de temps immemorial, s’ha transitat per part de tota una
colAlectivitat.

Ara bé, aquesta proposició no de llei pretén fer especial
referència als camins, caminois o viaranys d’ús tradicional
públic que discorren per finques de titularitat privada i que no
tenen una clara naturalesa pública; els que tenen una clara
naturalesa pública, a part de ser també catalogats com a béns
demanials que són i ser incorporats als corresponents
planejaments urbanístics municipals o instruments d’ordenació
territorial, si correspon, si ha estat interromput el seu pas, és a
dir, l’ús que se’n pugui fer d’ells, l’administració té instruments
al seu abast i el procediment escaient per recuperar-los, és més,
és la seva obligació. Aquí ens referim més aviat als que la seva
naturalesa és confusa o que clarament són privats. És clar que
l’administració té armes per reivindicar l’ús públic en els
supòsits de servituds administratives prèviament constituïdes
en els de servituds immemorials o té, en tot cas, la facultat de
constituir-ne quan les lleis li ho permeten. Però el més adequat,
el més convenient és, davant el dubte, catalogar aquests
camins per així poder incorporar-los als planejaments
urbanístics, amb l’especificació que es tracta de camins,
caminois o viaranys sobre els que es poden constituir servitud
de pas, a peu per accedir, o bé una platja o un monument
històric, arquitectònic, arqueològic, accedir als cims més
importants de les Illes o unir dos punts d’interès cultural o
natural.

Els itineraris per torrents, pensam per exemple el cas del
torrent de Parells o de Coanegra, per posar dos exemples, no
tenen cap tipus de problema perquè, com tots vostès saben, la
titularitat dels mateixos és publica. Aquesta tasca, en concret
a Mallorca, la realitza, dins l’estructura insular, la desenvolupa
FODESMA, que realitza aquesta tasca d’acord amb les seves
possibilitats i capacitats i amb la colAlaboració dels ajuntaments,
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que són les administracions en primera instància competents,
però que, com tots sabem, no tenen mitjans per tirar endavant
aquesta tasca, i aquí a Mallorca ha pres la bandera, diguéssim,
el Consell de Mallorca, i recapta dels ajuntaments la informació
perquè la catalogació es realitzi adequadament i de manera
completa, si bé l’ingent treball pendent en aquesta catalogació
fa que el procés sigui lent. Mentre, assistim al tancament
progressiu de camins transitats tradicionalment per vianants.

També és cert que no sempre els usuaris d’aquests camins
han estat respectuosos amb l’entorn i la veritat és que han
provocat, de vegades, danys a les propietats privades i al seu
entorn. Però el cert és que el fet que, a pesar que uns quants
actuïn com a autèntics desaprensius, això no priva el fet que
uns camins que, de fet l’ús dels quals ha estat públic fins a
l’hora, des d’antuvi, deixin de ser-ho. En aquest sentit són prou
aclaridores les línies que va escriure Lluís Valcaneres,
responsable de la Federació Balear de Muntanyisme, que
dedica sobre el tema, el seu volum segon d’ Itineraris
alternatius; han aparegut, diu: “Més cartells amb la inscripció
prou coneguda de propiedad privada, prohibido el paso. Ja
vàrem dir en aquella ocasió que havíem procurat cercar
itineraris que no entrassin en conflicte amb els propietaris, però
que el fet de l’aparició de nous llocs prohibits a l’accés dels
excursionistes era totalment aleatori, raó per la qual un itinerari
que l’any passat no representava cap problema, enguany pot
estar-ne plegat. La veritat és que l’evolució d’aquesta
problemàtica a la dècada dels noranta ha esdevingut
insostenible.” I segueix: “L’únic recurs que ens queda és
demostrar que no som un colAlectiu de delinqüents i per això
hem d’anar pel món amb una educació exquisida. Ja sabem que
sempre n’hi ha d’impresentables i que l’acció esporàdica d’un
ase de dues potes pot tirar per terra la bona voluntat de tot un
colAlectiu, però la nostra veu no té gaire més pes específic. És
innegable que els propietaris, entre els quals també n’hi ha de
tot color, també tenen les seves raons i són tan vàlides com les
nostres, sols si entenem que això no pot ser un diàleg de sords
podrem arribar algun dia a un punt d’encontre. Però per això és
necessària una acció de més gran abast i aquí hi ha d’entrar
l’administració.”

Es fa necessari aclarir, per tant, determinar, catalogar quins
camins han de seguir prestant aquest pas, en benefici de tota
la colAlectivitat, fixar les normes precises per salvaguardar i
defensar l’entorn mediambiental i els valors mediambientals
dels mateixos, i ajudar els seus propietaris que suporten
aquesta càrrega. Les servituds típiques són aquelles en què
existeix una finca que es diu dominant i una altra finca que
serveix el pas, la que té la càrrega de suportar aquest pas i cedir
aquest pas. En aquest cas estam parlant d’un altre tipus de
servituds, les que admet l’article 531 del Codi Civil, que diu que
es poden establir servituds en profit d’una o més persones o
d’una comunitat a qui no pertanyi la finca gravada. És a dir, el
que la doctrina anomena servituds sobre béns privats a favor
de béns públics, per a ús per part de tota una colAlectivitat. I
l’instrument adient creim, per iniciar el procés, és la figura del
catàleg. Després, això permetrà la seva incorporació als distints
planejaments o, en el seu cas, als instruments d’ordenació
territorial, en el supòsit de camins que travessin més d’un
municipi o en el cas de viaranys de gran recorregut,

homologats a nivell europeu.

Aquest debat va ser avivat el dia 18 d’octubre del 2001, amb
una sentència del Tribunal Suprem, en el cas del Pla General de
Pollença; una sentència que resol la negativa de la Comissió,
llavors, Provincial d’Urbanisme, a una sessió celebrada el gener
del 1990, d’excloure del planejament general d’ordenació urbana
de Pollença el pas o ús públic que s’havia establert per a una
sèrie de camins situats en aquell terme municipal, camins
aquests que discorrien i discorren per dins finques de propietat
privada. L’interessant del cas de Pollença és que és
extrapolable a qualsevol planejament urbanístic de la resta de
municipis de les Illes. No és que la sentència permeti per
primera vegada establir una servitud de pas d’aquesta mena, la
novetat radica en què s’estableix un precedent cabdal, abans la
possibilitat legal ja existia. El preveia al planejament de Pollença
la constitució de servitud de pas per a persones a peu, encara
que mantenint la naturalesa privada dels terrenys. Aquesta
creim que és la solució, però, insistim, per incloure els camins
en el planejament l’adient és la catalogació i aquesta es troba en
una fase molt endarrerida.

Per altra banda, no hem de magnificar el tema. Segons els
entesos, per posar un exemple, a la Serra de Tramuntana es
tractaria de catalogar una vintena de camins. Significa, en el cas
de les servituds administratives, en el cas, per exemple, de la
Llei de Costes, de constituir aquelles que encara no estan
constituïdes que siguin estrictament necessàries. Per tot això,
reclamam el suport de tota la cambra a aquesta proposició, per
tal d’anar configurant aquest mapa estable i segur a cada illa de
camins, a més dels que ja són públics de manera
inqüestionable, dels que la naturalesa dels quals és dubtosa o
està clar que és de titularitat privada, usats, però, per tota la
colAlectivitat, des de temps immemorial, camins que denominam
tradicionals.

Per finalitzar, Lluís Valcaneres, com he dit abans, de la
Federació Balear de Muntanyisme, diu que en el moment que
escriu el tercer volum, fa prop d’un any, “no sabrem si podrem
publicar una quarta edició, un quart volum, ja que cada vegada
el terreny de joc -es refereix als excursionistes- esdevé més
petit. De tota manera no perdem l’esperança que algun dia
aquesta situació, que ja és insostenible per al nostre colAlectiu,
s’arregli quan l’administració es bany d’una vegada per totes
en aquest tema que, de cada cop, pren color d’assumpte
d’interès públic. Què ha d’arribar a passar -demana- per què es
prenguin decisions sobre el tema?” Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. Sr.
Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Certament felicitam el grup proposant d’aquesta
proposició, com s’ha apuntat al final, era un tema important,
però també complex, amb molts de fronts i que,
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indiscutiblement, pensam que s’està afrontant, però amb molts
de punts i amb moltes de sortides que haurem de, també,
reconduir. Aquest Parlament indiscutiblement n’ha de fer una
reflexió i probablement hauria de culminar en alguna activitat
legislativa, una n’hem feta, que crec que en podem estar
satisfets, com és la Llei del Camí de Cavalls, però,
indiscutiblement, hi hauria d’haver alguna normativa de
caràcter general.

Som conscients que per ventura els camins públics, també
perquè no eren tan atacats no han estat prou defensats, s’ha
apuntat que els ajuntaments de vegades no tenen mitjans.
També és cert que fins l’any 86, el nou reglament de béns, no
hi havia cap obligació de catalogar-los, ben aviat el contrari, el
domini públic no s’inventariava, es donava per suposat que el
domini públic de per si quedava prou aclarit amb el Codi Civil,
però després, jo crec que amb molta prudència, el nou
reglament preveu que és molt més necessari del que s’havia
intuït en el segle XIX. En aquesta tasca hi ha gent que hi ha
contribuït amb molta d’empenta i d’altres que no, curiosament
fins i tot hi ha ajuntaments de vegades que no s’entén com
s’entesten a defensar el caràcter privat de camins o de places,
ara record el cas de Jornets que, fins i tot amb informes
favorables al seu caràcter públic, té una aliança qui reivindica
la titularitat privada. En qualsevol cas, se’ls ha d’ajudar; fins i
tot hauríem de fer una reflexió respecte de qui ha de tenir
aquesta titularitat, perquè molts de camins públics travessen
distints termes municipals, alguns tenen una certa vocació de
via pública general o d’excursionista que valdria la pena
reflexionar-hi, probablement ni la nostra Llei de carreteres, ni les
Directrius no hi han entrat amb prou intensitat.

Per tant, la primera tasca, com molt bé apunta la proposició,
és identificar aquests camins públics, aquests camins
municipals bàsicament, tret del que eren antigues carreteres o
que transcorren damunt finques públiques d’altres
administracions que no són de titularitat municipal, la resta ho
són. I per tant és a l’ajuntament a qui correspon inventariar-lo
i, després, si fos molestat, recuperar d’ofici immediatament la
seva titularitat. Indiscutiblement és bo que se’ls doni sup o r t  a
través dels consells, com a una tasca jo crec que magnífica que
du a terme, com s’ha apuntat, FODESMA, en aquest moment
sota la gestió de Bernat Aguiló que du a terme una catalogació,
que és laboriosa, complicada, de documentació, de cercar totes
les característiques d’aquells camins i és una tasca que, tot i
que una certa lentitud per la laboriositat ja hi ha una quinzena
o no sé si ja una vintena de catàlegs a l’illa de Mallorca,
elaborats i complerts, i s’està fent una tasca de clarificació de
la situació que resulta absolutament imprescindible. Després,
certament, el que dèiem, s’han de reivindicar, saber que és
públic no basta si es posa un tancat, si es posa un rètol hi ha
d’anar qualcú a fer-lo llevar i aquesta és l’autoritat en aquests
moments municipal, que és l’única que se’n pot cuidar.

Però, com molt bé s’ha apuntat, aquesta problemàtica, tot i
la seva importància, no exhaureix tot el tema, hi ha molts de
camins que són públics, o que són privats, perdó, o que no
s’ha pogut aclarir el seu caràcter públic i que tanmateix són
necessaris per a accessos al medi natural, per a accessos a la
costa, per tant, sobre els quals convendria establir servituds.

Cada dia l’excursionisme es troba amb una nova mentalitat, amb
una mentalitat de tancar finques, amb una mentalitat urbanita
traslladada al sòl rústic, en gran mesura també per la densitat
d’aquests camins. Apuntaven els mateixos excursionistes que
reconeixen un vandalisme, en moltes ocasions, entre el
colAlectiu, no vol dir el colAlectiu realment excursionista, però sí
de la gent que s’aventura dins el sòl, dins el medi natural, i
després la mateixa intensitat que és moltíssim més àmplia,
moltíssima més alta que no ho era en altra temps. Però això ens
du a problemes quotidians, a moltes excursions que són
clàssiques, evidentment conec més el cas de Mallorca, però la
dificultat d’accedir al Puig d’Alcadena; la gran dificultat en
aquests moments, un dels clàssics de l’excursionisme mallorquí,
com la volta al Puig Roig; i tantes altres que un dia sí i l’altre
també, doncs, van trobant-se guàrdies jurats, trobant-se
dificultats perquè la muntanya, els cims, els grans, aquells
elements gairebé totèmics de la nostra societat sigui visitats i
coneguts que per tots els ciutadans que se’n senten un poc
propietaris del Puig Major, del Massanella, de totes aquestes
paraules majors dins cada una de les illes, en realitat aquest a
situació és arreu del món, la vinculació i el sentiment que
provoquen les muntanyes i el medi natural, en general; com
també la costa i la intensitat que té i la importància que té
l’accés a la costa. Per tant, necessitam aquestes servituds,
servituds reglades, necessitam donar garanties també als
propietaris, però també garantir, poder gaudir del medi natural,
que és allò que preveu la Constitució a l’article 45 per a tots els
ciutadans.

S’ha parlat dels planejaments, no sé si a qualque moment,
o m’ha paregut confondre un poc les titularitats amb les
previsions d’ordenació territorial i urbanístic; és evident que els
usos les marquen els planejaments i les hem d’establir, tant si
són privats com si són públics el planejament estableix uns
usos damunt el territori, els quals el propietari els haurà
d’acatar; s’ha de fer amb tot el seny i amb tota la responsabilitat
i racionalitat, i a partir d’aquí tens un títol, també d’utilitat
pública, perquè si esdevenguessin, si fossin privats, doncs, si
fos necessari, si calgués, establir una expropiació o, com a
mínim, imposar una servitud. Per tant, importantíssim que el
planejament urbanístic i territorial reculli tota la xarxa de camins
que tenen interès públic, tant si han de tenir vocació pública
com si no han de tenir vocació pública, però garantir-ne l’ús,
l’ús és important i per tant que damunt aquell camí no hi
aparegui un xalet. És a dir, és important, i crec que ningú
qüestiona la potestat que té el planejament d’imposar usos dins
el sòl rústic, com dins el sòl urbà, si evidentment estan
motivats, argumentats i naturalment això hauria de ser així.

S’apunta que sigui el pla territorial que faci tota la xarxa.
Nosaltres ho veuríem una gran cosa que els plans territorials
s’atrevissin amb aquesta tasca realment ingent, si no hi ha una
feina prèvia per part dels ajuntaments o per part de FODESMA
o per part dels distints consells, perquè el que no podríem fer
és una xarxa no exhaustiva, no hauria de poder-se argumentar
que el fet de no estar en el pla territorial significa que no ha
d’estar dins el planejament. Per tant, és un tema complex perquè
el nivell de nervis i de la xarxa de camins espessíssima que
tenim també a les Illes Balears és mala d’afrontar, per ventura,
amb un instrument d’aquest calibre. En qualsevol cas, molt
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positiu, sobretot si se donen consignes, si no se fa tota la xarxa
completa, però es dóna normativa, es donen criteris que hagin
de complir, en tot cas, els planejaments municipals.

Per l’altra banda, també aplaudim que es faci esment als
valors ambientals i etnològics, s’ha discutit ja en distintes
ocasions en aquest Parlament aquesta qüestió, perquè, des del
nostre grup, ja tenim una certa tradició a tractar aquest tema
dels camins. I creim que és molt important que a la mateixa Llei
de biodiversitat, que va avançant, hi posi la seva ma, però
també els instruments territorials i les actuacions que diàriament
fan les administracions responsables, tant les subvencions com
els ajuntaments, com amb les vies forestals, que respectem la
fesomia, que respectem les tipologies pròpies d’aquests
camins. Hi haurà camins que el normal i lògic, pel seu ús, que
siguin asfaltats i que formen part d’una xarxa rodada,
motoritzada, i n’hi ha d’altres que per ventura n’haurien de
preservar el seu aspecte no asfaltat precisament; serà més car,
serà més barat, però haurien de ser més respectuosos amb el
paisatge, amb els valors etnològics, ambientals i paisatgístics
que van associats a aquesta xarxa de camins i indiscutiblement
valorar-ne tot l’actiu que això representa.

Per tant, és una altra iniciativa interessant, important, que
se’ns apunta en aquesta proposició no de llei i indiscutiblement
l’important és que aquesta sensibilitat que avui s’expressa
tengui el seu reflex i quedi garantida, a través de l’activitat
legislativa que generi aquest Parlament, també del munió
d’inst ruments normatius que tenim al nostre abast, des del
planejament sectorial, des del planejament territorial dels plans
territorials generals de cada una de les illes, o del planejament
urbanístic, per dur-lo a terme. I la prèvia, indiscutiblement, la
urgent, el catàleg de camins públics incorporat d’immediat a
l’inventari de cada un dels ajuntaments i defensar amb ungles
i dents la titularitat pública dels camins, sense perjudici de fer-
ho compatible amb un pas de fauna, de fer-ho compatible amb
l’explotació de les finques, amb tot el respecte de l’entorn que
calgui, però una reivindicació de la titularitat sense
concessions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva intervenció, en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Huguet Sintes, en
nom del Grup Popular, té la paraula per intervenir.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. He de dir d’entrada, Sr. Cànoves, que
nosaltres donarem suport a les tres propostes de la seva
proposició no de llei, però després de dir açò no me puc retirar
sense explicar-li quina és la visió que tenim des del Grup
Popular i des del Partit Popular en relació amb la problemàtica
dels camins, dels que no se sap amb exactitud si són públics o
privats i amb el dret de pas per a aquells que són clarament
privats. Per tant, me referiré en tot el que digui ara a aquests.

Aquests aspectes vostè els ha mencionat a la seva
intervenció, però vull començar assenyalant que tant el títol
servitud de pas públic per a vianants, com els tres atesos o
considerandos que hi ha davant la seva proposta d’acord no
casen molt bé amb el que és després el contingut de l’acord, i
li diré perquè. Vostè ha mesclat i ha fet referència a una
sentència per argumentar a favor de la catalogació i de la
inclusió en els instruments de planejament d’aquests camins
dels que no se sap qui és el titular, o d’aquells altres que se sap
que són clarament privats, una sentència del Suprem en relació
a Pollença. La tenc aquí, aquesta sentència fa referència a
camins d’accés al litoral, a la mar, s’empara, no en l’article del
Codi Civil que vostè ha invocat, sinó que s’empara en el dret
d’imposar servituds que hi ha a la Llei de Costes vigent. I el
final de la sentència no és acordar imposar la servitud, sinó és,
com vostè recordarà i, si no, jo ho llegiré textualment:
“Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo
tomado por el Ayuntamiento se le adicionen las
determinaciones precisas para asegurar el uso público
idóneo, de los bienes.” I vull recordar que ell ho fa invocant
l’estudi d’impacte ambiental i que aquest estudi, textualment
diu: “El derecho de paso obtenido a partir de la simple
declaración de servidumbre tiene el grave inconveniente de
que no compromete a quienes lo utilizan en su mantenimiento,
conservación, mejora. La expropiación del viario por parte de
la administración supone la jusficaciòn de utilidad pública,
la posibilidad de desprivatización de un elemento de especial
interés en la ordenación del territorio y la asunción de la
competencia del derecho de control, conservación y mejora de
dicha estructura convertida ahora en pública.” L’avaluació
d’impacte ambiental el que vol és l’expropiació, no la declaració
de servitud, i segurament la sentència, quan s’interpreti i
s’apliqui, si no s’ha fet, el que haurà de fer serà prescriure des
de la comissió d’urbanisme que s’opti per aquesta via, d’acord
amb l’estudi d’impacte ambiental i no el de servitud. Perquè ho
diu ben clar aquí i açò és genèric.

Vostès saben i ho han exposat en part, que la utilització per
qualsevol persona dels camins que no se sap molt bé si són
privats o públics o aquells que són privats, comporta una sèrie
de problemes, de riscs, de dificultats, d’inconvenients, etc.;
parlaré, per exemple, de la pròpia seguretat dels usuaris, parlaré
de la possibilitat que aquests tenen en trobar-se dins una
propietat i d’uns béns privats de demandar el propietari de què
es titularitat, amb responsabilitat civil dels danys que ells
pateixin, per exemple; parlaré de què l’organització d’activitats
comercialitzades i amb negoci per als seus organitzadors no
estan privades ni prohibides en aquests trams. Crec, Sr. Alorda,
que és ben cert que fa falta una regulació dels usos i activitats,
paralAlelament a la catalogació.

I els vull recordar que la nostra Llei 6/99, tan estimada per
alguns dels diputats d’aquí, a l’article 22 diu: “Els plans
territorials parcials -la Llei de Directrius, naturalment- preveuran
la redacció per la iniciativa privada de projectes”, no, perdó,
aquest és el punt 9 del 21. El 22 diu: “Els plans territorials
parcials definiran uns recorreguts paisatgístics i culturals que
connectin les àrees recreatives, els centres d’interpretació, els
parcs i d’altres elements d’interès etnològic, paisatgístic,
cultural o natural de titularitat pública. I així mateix, preveuran
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que es puguin incorporar voluntàriament recorreguts
paisatgístics i culturals o àrees recreatives de titularitat
privada.” En el següent article, en el 23, es diu ben clar que la
gestió de les activitats d’investigació, d’educació ambiental,
d’oci i d’usos recreatives i de lleure que s’hagin de realitzar a
sòl rústic de titularitat privada, correspondrà al seu titular,
sense perjudici que es puguin atorgar instruments de
colAlaboració amb les administracions públiques competents. Hi
ha, idò, un articulat que marca un camí clar de com es poden fer
aquestes actuacions.

Estam d’acord que s’han de catalogar, estam d’acord que el
Parlament, ajuntaments i la resta hagin de defensar els valors
ambientals, juntament amb preveure totes aquelles altres
actuacions que he dit sobre seguretat, responsabilitat civil, etc.,
que comporta o explotació que comporta l’ús o activitats
damunt aquests camins. I també estam d’acord que el Govern,
els ajuntaments i els consells insulars elaborin plans d’ajudes
per a aquells propietaris privats que es vulguin incorporar,
mitjançant aquests instruments que hem vist que tenim prevists
a una llei, a la Llei de Directrius, per a aquells camins que
puguin servir de pas per a vianants mantenint la seva titularitat
privada.

Nosaltres pensam que el llibre que vostè ha citat, la filosofia
del seu entorn, de parlar, dialogar i per part de l’administració
colAlaborar a crear confiança i enteniment és un bon camí. No
estarem d’acord a imposar servituds i gravàmens als titulars
sense convèncer-los dels beneficis que en traiem la resta de
ciutadans, és a dir, la colAlectivitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes, per la seva intervenció en
nom del Grup Popular. Sr. Cànoves, si vol intervenir, per
contradiccions té la paraula i tancaria el debat.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Seré breu perquè els dos grups que
han intervengut han donat suport a aquesta proposició no de
llei, per tant, en primer lloc no me queda més que agrair aquest
suport. Reconec que la proposició no de llei pot tenir el suport
de tota la cambra perquè és una proposició no de llei tímida, és
a dir, jo crec que el valent seria el que ha proposat el PSM, el Sr.
Alorda, que és actuar en la línia del Camí de Cavalls, no amb
tots els camins, però sí amb uns quants que són representatius,
en el cas de Mallorca, dins la Serra de Tramuntana, està clar. I
això és el que reclamen, diguéssim, els afectats.

El que passa que també valor molt positivament l’aportació
que ha fet al final, crec que sempre, si és possible, s’ha de fer
amb consens, i l’important és que hi hagi un consens entre els
diferents usuaris o beneficiaris d’aquests camins i els
propietaris, és preferible abans d’optar a solucions més
dràstiques. Amb això sí li don tota la raó i li reconec.

Efect ivament el tema és complex, jo quan vaig redactar

aquesta proposició no de llei, que va quedar així com va
quedar, una mica descafeïnada després d’haver passat pel
control de tots els grups, me’n vaig donar compte, creia que era
una proposició amb un contingut més senzill i quan l’he
preparada realment m’he adonat que és una proposició que
tracta temes de diferents caires, sobretot jurídics i que té una
complexitat molt gran. I avui la meva intenció simplement era un
obrir un debat o continuar un debat obert i instar els
ajuntaments, consells i Govern a tenir en compte aquesta
problemàtica, problemàtica que queda pendent i el primer,
entenem i crec que tots hi estam d’acord, és la catalogació
d’aquests camins. Jo crec que efectivament, el tema dels usos
correspon al planejament, el tema del PTI crec que seria
convenient que al final, no sé com, perquè avui no dóna més de
si aquesta proposició no de llei, però sí seria interessant que al
final tots aquests catàlegs municipals de camins acabessin
reflectits en el PTI per una major seguretat i perquè en la majoria
de casos aquests camins discorren per més d’un terme
municipal.

El Sr. Huguet ha tractat el tema de les titularitats confuses
o privades i ha esmentat la sentència i l’ha llegida, la sentència
de Pollença, amb allò que no estam d’acord o no l’hem
interpretada de la mateixa manera és que vostè es basa en
l’estudi d’impacte ambiental, que efectivament diu allò que
vostè ha dit i no ho repetiré, però el resultat de la sentència allò
que permet, entenc jo, perquè clar admet interpretacions ho
reconec, vostè diu l’expropiació que encamina diguéssim a
l’Administració a expropiar el viari. Jo entenc que allò que
proposa és l’expropiació de la servitud de pas, del dret de pas,
continuant la titularitat sent privada. Amb això seguirem
discutint, vostè ho interpreta d’una manera, però en tot cas no
queda clar, això sí li reconec que al final no queda clar, es remet
per una sèrie de qüestions, vostè creu que per el tot a l’estudi
d’impacte ambiental, jo crec que en aquest aspecte no s’hi
remet a l’estudi d’impacte ambiental, amb això diferim, però crec
que les dues solucions són perfectament factibles, a mi m’és
indiferent que s’expropiï quan queda clar que un camí ha de ser
d’ús, o ha estat històricament d’ús públic, sigui expropiat, com
si s’expropia la servitud, la Llei de sòl, crec recordar l’article 30
i busques i la Llei d’expropiació forçosa, crec en el seu article
42, permet l’expropiació de drets reals. 

Per tant, és tan factible una cosa com l’altra. Jo crec que els
particulars, els propietaris privats se’ls ha de perjudicar el
menys possible i crec que els perjudica menys una expropiació
de la servitud de pas. En tot cas, també té raó quan parlava de
la càrrega del manteniment correspon i això sí s’hauria de
reconduir i per això jo propòs a la proposició no de llei, un pla
d’ajudes precisament encaminades a contrarestar aquesta
obligació que ve imposada pel Codi Civil, de qui suporta la
càrrega de la servitud l’ha de netejar, l’ha de mantenir fitada,
l’ha de mantenir neta. Jo crec que en el cas d’una servitud en
benefici de tota la colAlectivitat en aquest cas hi ha d’haver
unes ajudes públiques i d’això ja en parlarem un altre dia, no és
el cas parlar-ne en aquest moment.

I que la sentència, acab, la sentència de Pollença es remet
únicament a allò que podríem dir passos contemplats a la Llei
de Costes, no hi estic d’acord perquè hi ha un supòsit que no
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condueix a una costa que és el cas del Castell del Rei, un camí
que també condueix a Cala Castell, però que es desvia i
condueix a Cala Castell. Per tant, no tots els supòsits són els
típics de la Llei de Costes. N’hi ha un dins el Pla general de
Pollença que és el Camí del Castell del Rei, que es desvia i va a
un monument històric. Per tant, amb això tampoc no hi estic
d’acord. En tot cas els agraesc una vegada més el suport i esper
que aquesta qüestió no s’acabi avui, sinó que avui continuï i
que d’alguna manera es materialitzi en catàlegs municipals, amb
un suport valent per part dels consells insulars i amb un suport,
amb altres tipus d’ajudes per part del Govern balear, per agilitar
el tràmit i d’alguna manera arribar a aquest final que és
configurar un mapa segur, que doni una seguretat jurídica a
tots, propietaris de passos particulars de propietats particulars
i als usuaris i beneficiaris que som tota la col Alectivitat
d’aquests camins que històricament han estat utilitzat per tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves en nom del Grup Socialista. Del
debat he deduït que hi ha una voluntat d’aprovar-ho per
unanimitat. S’entén aprovada per assentiment aquesta
proposició?

Sí. Idò queda aprovada la proposició no de llei 1585
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a servitud
de pas públic peatonal.

III.2) RGE núm. 1589/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació de la figura del
defensor del pacient.

I passam a la darrera proposició no de llei de l’ordre del dia
d’avui la 1589, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la creació de la figura del defensor del pacient. La Sra.
Aina Castillo té la paraula per defensar la seva proposta.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré
breu, atès l’hora que és, avui hem parlat de menjadors escolars,
hem parlat de cabres, hem parlat de servituds i ara sembla que
parlarem de sanitat, però no només parlarem de sanitat, parlarem
del ciutadà, del ciutadà que és el que ens dóna realment el
fonament per estar avui asseguts aquí. Amb la iniciativa que
avui duim davant el plenari, el Grup Parlamentari Popular vol
posar de manifest la importància que té el pacient, que té
l’usuari de la sanitat pública, té i ha de tenir a la gestió sanitària
de la nostra comunitat. El passat dia 1 de gener vàrem rebre les
competències de sanitat, la comunitat va assumir les
competències en matèria sanitària i amb això no només vàrem
donar una passa important per al nostre autogovern, sinó que
a més vàrem assumir una gran responsabilitat, la responsabilitat
de construir i desenvolupar un model sanitari que sigui adequat
a les nostres Illes i a les nostres necessitats. 

I en aquest sentit des del Partit Popular hem repetit sempre
i sempre repetirem que qualsevol sistema sanitari ha de tenir

dues cames principals, dos pilars bàsics, l’usuari, que és
l’epicentre del sistema, i els professionals, que són la seva peça
fonamental. Dels professionals tendrem ocasió de xerrar-ne,
però avui parlarem de l’usuari. I en aquest sentit creim que és
molt necessari que a la nostra comunitat autònoma es creï la
figura del defensor del pacient.

El defensor del pacient és un òrgan dins l’administració
sanitària, de caràcter consultiu i també participatiu, que
s’encarregaria de gestionar les queixes, les consultes, les
recomanacions que fessin els ciutadans en relació amb els drets
i els deures dels pacients. Seria un òrgan que actuaria
d’intermediari entre el ciutadà i l’administració sanitària. I
d’aquesta manera, a més de donar més participació als usuaris
de la sanitat pública, a la gestió sanitària de les nostres illes,
també acostaríem l’administració al ciutadà; contribuint a fer
una administració pública més eficaç i de més qualitat.
Evidentment, tenir el pacient com a epicentre del sistema no
s’esgota amb la creació d’aquesta figura del defensor del
pacient, fa falta més activitat, fan falta moltes més coses, però
això és un bon principi.

I dic principi perquè hem de reconèixer que durant aquests
darrers nou mesos, que són els que fa que el pacte d’esquerres
gestiona la sanitat de les nostres illes, des del Grup Parlamentari
Popular tenim la impressió que el pacient, el potencial usuari de
la sanitat pública, és el gran desemparat pel pacte. S’ha dedicat
molt de temps i molts de doblers a dir que teníem les
transferències aquí, també s’ha dedicat molt de temps i molts de
doblers a dir que feia 100 dies que teníem aquí les
competències, a dir quantes coses teníem programades, quants
projectes en inversions tenien també programats, a fer fotos, a
fer inauguracions, etc. Però actuacions concretes que millorin
l’atenció cap al ciutadà no s’ha fet pràcticament res.

Avui tenim l’oportunitat de demostrar tots els grups
parlamentaris que, com nosaltres, com el Grup Parlamentari
Popular, considera el ciutadà el fonament de totes i cada una de
les actuacions que desenvolupa l’administració sanitària. Si bé,
en honor a la veritat, hem de dir que és ver, és cert que la Llei
de salut, en el projecte de llei de salut, millor dit, que ha
presentat el Govern davant aquest Parlament, gràcies a
l’aportació del Partit Popular hi és aquesta figura. I dic gràcies
perquè a l’esborrany de projecte de llei que circulava abans
d’entrar el definitiu no hi era; per aquest motiu nosaltres vàrem
presentar aquesta proposició no de llei demanant que se creàs
aquesta figura que, com dic, creim que és molt necessària per al
ciutadà. No hi era, i dic ara hi és al projecte de llei, però, encara
que sigui a aquest projecte de llei que encara no és llei, no
podem privar a aquest plenari de la manifestació conjunta, de
la importància de la creació d’aquesta figura per tot allò que
suposa. Avui, com sempre quan xerram de salut, és necessari
un gran consens, i és necessari demostrar al ciutadà que tots
els grups polítics estam al seu costat. Avui ho podem fer tots,
demostrin vostès, amb el seu suport a aquesta proposició no de
llei, que, com el Partit Popular, estan al costat del ciutadà. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva int ervenció. Grups
que vulguin intervenir? El Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Únicament per anunciar el
nostre vot contrari als dos punts d’aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari Popular, no tant perquè
estiguem en desacord amb la creació de la figura del defensor
del pacient, sinó perquè, amb la intervenció que ha fet la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, creim que s’ha
incorregut en greus i gegantines contradiccions avui amb
aquesta iniciativa parlamentària.

L’exposició de motius ha apuntat com a referència el traspàs
de la CAIB de les funcions i dels serveis de l’Institut Nacional
de Salut des de l’1 de gener d’enguany, clar, passant per alt que
en aquell traspàs, realitzat pel Govern del Partit Popular a l’Estat
espanyol no hi figurava cap d’aquestes partides habilitades
pressupostàries adients en relació amb aquest punt. Aleshores
és que és a partir d’ara que és important el pacient o ja ho era
abans de les transferències? Perquè si ja ho era abans de les
transferències, jo el que vull recordar a aquesta cambra és que
no és avui la primera vegada que entra dins aquest Parlament
una iniciativa tendent a la creació d’un defensor del pacient. Jo
vull recordar a totes les diputades i als diputats que el nostre
mateix grup parlamentari, no en aquesta cinquena, però sí a la
quarta i a la tercera i a la segona i fins i tot a la primera
legislatura propostes en aquest sentit en vàrem fer, i a mi
m’agradaria que repassassin una miqueta el Diari de Sessions
per veure quina en va ser, precisament, la resposta que hi
donava el Grup Parlamentari Popular; alAludíem nosaltres a
raons ètiques i a raons socials, a l’exercici de la pràctica
democràtica dia a dia, amb una participació més real i no tan
formal dels pacients, a les demandes provinents d’entitats i
colAlectius de persones afectades, a la sensibilitat que hauria de
mantenir qui governava llavors, aleshores, en aquesta
comunitat, a la lluita contra una burocràcia que s’havia
convertit en sangonera dels drets dels pacients, tot això dèiem
nosaltres l’any 1987, ara fa quinze anys. També alAludíem a
l’acostament de solucions més efectives cap a les persones
amb problemes.

A mi em sembla que quan un grup parlamentari com el
Popular està exigint al cap de nou mesos que el govern del
pacte de progrés faci allò que el govern del Partit Popular ni a
l’Estat espanyol durant vuit, ni en aquesta comunitat, durant
setze, ha fet, ens sembla que és incórrer en una greu
contradicció, la política no són les paraules que es diuen en
aquest Parlament, la política són les realitats que es duen a
terme mitjançant l’actuació i l’acció de govern. Si la figura del
defensor del pacient ja tenia importància anys enrera, i
nosaltres consideram que en tenia moltíssima, fins al punt, com
he dit, que en aquestes ocasions i en diverses, també vàrem
presentar iniciatives parlamentàries en aquest sentit, nosaltres
consideram que avui hi ha una diferència: el govern del Partit
Popular d’aleshores no va fer res en aquest sentit; el govern del

pacte de progrés avui sabem que hi està treballant, que hi està
fent feina; ens consta que s’hi treballa a ciència i a consciència;
no dubtam que serà molt millor per a la ciutadania d’aquestes
illes l’est ratègia que segueix el Govern de les Illes Balears
actual, molt millor del que ens indica el Grup Parlamentari
Popular. I per tots aquests motius no donarem suport al
contengut d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aquesta proposició no de llei. Jo, personalment, i des del nostre
grup creim que podríem assumir el 90% del discurs de la Sra.
Castillo, perquè estam d’acord amb tot el que ha dit, excepte
una cosa que li diré al final, sobre el defensor de l’usuari, el que
passa és que nosaltres pensam que el defensor de l’usuari s’ha
de contemplar dintre d’una llei de salut, com està a la resta
d’autonomies que ja l’han feta; com vostè diu, a Madrid i a
Extremadura, i abans, no ens oblidem, a Castella-La Manxa, que
va ser la Llei 8/2000, ja la tenen com a defensor de l’usuari
dintre de la llei; el que passa es que la llei ara ha entrat ja en el
Parlament, el projecte de llei, vostès varen entrar aquesta
proposició el mes d’abril, quan encara no havia entrat i era lògic
que es debatés en aquell moment, i jo personalment em
manifestava a favor. Si està dintre de la llei, pensam que és
millor que estigui dintre d’una llei de salut inclosa, i jo la felicit
a vostè, si és gràcies a vostè que hi està, que jo no ho sé.

Per altra part, si féssim ara un projecte de llei, diguéssim al
Govern que fes un projecte de llei diferenciat del que tenim, ja
li assegur, vostè ho sap, que tardaria més que el que ja està
dintre, per tant el que hem de fer és pactar la llei de salut, que
tiri endavant la llei de salut i tengui el defensor de l’usuari, amb
el qual nosaltres hi estam d’acord. Tan sols no estaríem d’acord
amb el que ha dit vostè sobre els grans perjudicats de la sanitat ,
com vostè ha dit molt bé, hi ha dues potes importants, que són
els usuaris i els professionals, i jo li vull que, almenys a
Menorca, les plantilles han augmentat ara, en els darrers dos
mesos, a la medicina primària en 31 places, la qual cosa és
important, i a la medicina hospitalària, en 40 places sobre 400,
la qual cosa també és important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. La Sra. Castillo té la paraula, si vol
intervenir per contradiccions.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Doncs, francament, estam bastant
decebuts, nosaltres pensàvem que era una iniciativa bastant
suportable, és a dir, molt senzilla; a més, he estat breu perquè
creia que tots els grups polítics estàvem a favor del ciutadà i
vostès avui doncs s’han retratat, s’han retratat perquè han
demostrat que realment moltes paraules, molt de dir sí l’usuari
és el centre del sistema, però després, a l’hora de la veritat res.

Sr. Buele, simplement li vull fer una pregunta, encara que
sigui retòrica; a vostè què l‘interessa, l’interessa tenir el
defensor o l’interessa debatre en aquest Parlament? És a dir,
avui venc, i vostè me diu: és que tot el que ha dit vostè
nosaltres ja ho havíem demanat. Molt bé, doncs avui vostè té
la possibilitat de dir-me, doncs endavant amb aquesta
proposició no de llei. Per tant, tenc els meus dubtes de si a
vostè realment l’interessa és el ciutadà o si és simplement el
debat que vostè pugui tenir aquí. Perquè, a més, li diré una altra
cosa, des del dia 1 de gener nosaltres, aquesta comunitat
autònoma té les competències de sanitat, a la fi ja no depenen
de Madrid, Sr. Buele, a vostè o al seu grup que tant li agrada dir
Madrid me mata, és que Madrid no ens fa això o no ens fa això
altre; ara depenem de nosaltres mateixos, ara ho podem fer. Per
tant, no me vengui que si Madrid feia o no feia perquè el
moment és ara, duim nou mesos amb les competències i no és
tan complicat crear aquesta figura.

I al Sr. Gascón, dir-li clarament també que estic bastant
decebuda, que estic d’acord que la figura aquesta del defensor
del pacient és oportú que estigui dins la llei de salut, estic
totalment d’acord; el problema ha estat el retard en aquesta
presentació, en la presentació de la llei de salut, és una llei que
hauria d’haver estat presentada fins i tot abans de rebre les
competències, perquè havien d’estar preparats; no podíem
rebre les competències, com hem fet, amb una manca de
planificació, després de nou mesos presentar una llei que
encara no està aprovada. I a més, Sr. Gascón, jo li he dit des del
començament, a nosaltres el que ens interessa és el ciutadà, i
aquesta llei de salut ha entrat ara al Parlament, per tant, jo no sé
quin temps estarà en aprovar-se ni si s’aprovarà, si es fa es farà
al finals d’aquesta legislatura; des que s’aprovi la llei fins que
es constitueixi aquesta figura pot passar, com a mínim, un any.
I durant aquest temps el ciutadà se’n donarà compte que han
estat vostès els que els han deixat desemparats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció.

Substanciat el debat passaríem a la votació i les senyores i
senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 26 vots favorables; 29 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei 1589,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de
la figura del defensor del pacient.

IV. Designació d'un membre del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears.

El punt darrer de l’ordre del dia és la designació del
representant del Parlament, d’un representant del Parlament de
les Illes Balears al Consell Assessor de Ràdio i Televisió
Espanyola. Atesa la renúncia voluntària del Sr. Alejandro Pablo
Espinós Bonmartí, d’acord amb el que preveu l’article 6.2 de la
Llei 6/84, de 15 de novembre, del Consell Assessor de Ràdio i
Televisió Espanyola a les Illes Balears, procedeix que el
Parlament designi el membre que l’ha de substituir.

S’ha presentat a la cambra la proposta de nomenar el Sr.
Mauricio Rovira de Alós, proposat pel Grup Parlamentari
Popular, per ser designat.

S’aprova per assentiment aquesta proposta?

S’aprova per assentiment.

Havent la cambra designat per assentiment al Sr. Mauricio
Rovira de Alós com a vocal al Consell Assessor de Ràdio i
Televisió Espanyola a les Illes Balears, en substitució del Sr.
Alejandro Pablo Espinós Bonmartí, es comunicarà al Molt
Honorable Senyor President del Govern de les Illes Balears
perquè procedeixi al seu nomenament, d’acord amb el que
preveu l’esmentada llei.

I per acabar el plenari, aquesta presidència voldria fer,
reflectint, amb la seguret at de reflectir el sentiment de la cambra,
vots pel ràpid restabliment dels tres guàrdies civils ferits avui
a Berasategui, a un atemptat amb una pancarta bomba i,
naturalment, reflectir una vegada més el rebuig de la cambra,
com hem fet reiteradament en aquest tipus d’actuacions.

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
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