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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comencem la sessió plenària
del dia d’avui, i ho vull fer donant la benvinguda al nou
portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Joan Flaquer, que
encara que ja fa estona que era entre nosaltres avui s’estrena
com a portaveu de grup.

Dit això passaríem al punt primer, que són les preguntes,
com és habitual.

I.1) Pregunta RGE núm. 3911/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a opinió del conseller Sr. Sampol  en relació amb el muntatge
Premi Regió Europea de l'any 2003.

La primera d’elles és la 3911, relativa a opinió del conseller
Sr. Sampol en relació al muntatge del premi Regió Europea de
l’any 2003, que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
mirin, des del Partit Popular en aquestes alçades estam
convençuts que no han enganat al Govern balear, amb aqueixa
història d’Illes Balears Regió Europea de l’any 2003, sinó que
nosaltres estam convençuts que el Govern ha participat en
aquest muntatge, aquest muntatge organitzat des del PSOE, i
que tot això només té una explicació, i és que forma part de la
famosa operació d’imatge del Sr. Antich. 

Han passat ja sis mesos des que es va anunciar a bombo i
platerets en el Consolat de la Mar que s’havia donat el premi a
les Illes Balears, i ahir es va produir una reunió entre els
diferents partits polítics que conformen el pacte i qui va anar a
donar la cara, a donar explicacions al PSM, a Esquerra Unida, a
Els Verds i a Unió Mallorquina no va ser el president de la
comunitat, no va ser el conseller responsable d’aquesta àrea,
sinó que va ser el coordinador del PSOE, el mateix que du la
campanya d’imatge del Sr. Antich, i nosaltres tenim molt
d’interès en saber del Sr. Sampol, vicepresident del Govern, si
està a favor vostè, com a vicepresident i com a responsable
també del PSM, d’aquest escàndol, i a veure quin paper vostè
i el seu partit varen fer dins el Consell de Govern respecte a
aquest tema, si el varen aprovar, si hi va haver discussió, com
va funcionar.

(...), si estan a favor d’aquest escàndol i d’aquest muntatge.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. 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, les explicacions del president del
Govern no me les dóna dins l’àmbit dels partits polítics, sinó
dins l’àmbit del Govern. Per tant li exposaré la meva opinió com



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / 12 de novembre del 2002 4659

 

a membre del Govern, que és la postura del Govern en aquesta
qüestió.

Mirin, la declaració de banderes blaves a les platges, la
declaració de capital cultural europea, a un altre nivell la
declaració del millor cotxe de l’any, són nominacions
promogudes per entitats privades. Des d’aquest punt de vista
són guardons o reconeixements que a vegades són utilitzats
per administracions públiques o per empreses privades com a
activitat promocional, com una capacitat més de promocionar,
en aquest cas, les Illes Balears. Des d’aquest punt de vista
creim que pot ser positiu, en totes les activitats promocionals
de Balears, utilitzar la Regió Europea de l’any i que, fins i tot,
pot ser positiu promocionar Balears com a regió europea de
l’any. Dit això li he de dir sempre que cap intermediari no
percebi comissions per la gestió d’aquest guardó.

Per tant, sí a la promoció de les Illes Balears com a regió
europea, i el Govern vetllarà perquè no hi hagi intermediaris que
es lucrin amb aquesta declaració de regió europea. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sra. Salom, té
la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. Sampol, veig que vostè participa d’aquest bunyol i
d’aquest pastís. Vostè, Sr. Sampol, està tan ficat com el Sr.
Antich dins aquest muntatge, i em sap greu que vostè des del
PSM digui aquestes coses, perquè es veu que a vostè li agrada
tant aquesta cadira on seu que participa més de l’opinió, del
que diuen dins el Govern i del que defensa el Govern encara
que no tengui salvació, que el que diuen els seus companys de
partit de Menorca. A Menorca, el seu company del seu partit a
Menorca, qualifica això de “fantasmada”. El secretari general
del seu partit a Menorca diu: “Cuando uno descubre que le
han dado gato por liebre debe saber dar marcha atrás”. A
vostè aquesta cadira, Sr. Sampol, li pesa moltíssim, està
disposat públicament a defensar el Sr. Antich en contra del seu
partit i del que diu el seu secretari general de Menorca. Sr.
Sampol, s’equivoquen de cap a peus i el poble de Mallorca no
passi pena que les pròximes eleccions els passarà factura per
haver-lo intentat enganar amb un muntatge impresentable. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula. 

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

Bé, passaré per alt les seves manifestacions, que
contribueixen a degradar l’activitat polític referint-se al càrrec
com una cadira. Aquest és el concepte que vostès tenen del
càrrec que han ocupat durant tants d’anys, referint-se a ell com
a cadires o com a poltrones. 

Miri, Sra. Salom, aquí el que és important en aquest moment
és, primer, que els donarem comptes de la utilització dels
recursos utilitzats en aquesta qüestió, i em compromet a què
l’intermediari que ha gestionat aquest tema no es lucri amb
aquesta qüestió. Segon, crec que és bo utilitzar aquest títol com
a promoció de Balears; l’escàndol l’han provocat aquí vostès
i no ha transcendit el més mínim a la resta d’Europa. Si els
alemanys o els anglesos veuen Regió Europea de l’any,
valoraran això positivament. Ara, vostès estan gelosos perquè
fins i tot el premi que hem rebut avui per l’ecotaxa els pica i els
cou, com han declarat.

Moltes gràcies. 

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3906/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions de la conselleria en relació amb el servei
de cirurgia cardíaca.

Passam a la segona pregunta, 3906 de registre, relativa a
actuacions de la conselleria en relació amb el Servei de cirurgia
cardíaca, 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. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Salut, des de la Conselleria de Salut es va
anunciar a la població que el mes de novembre s’iniciaria el
Servei de cirurgia cardíaca a l’hospital de Son Dureta. Fins aquí
en principi no hi havia res de nou, perquè així estava previst, de
fet, per l’antic INSALUD, implantar aquest servei a l’hospital de
Son Dureta, a més dins l’any 2001. No obstant això la veritat és
que ens va sorprendre quan la conselleria va anunciar les
inversions per a enguany, per a l’any 2002, i vàrem veure que
s’havia reduït la inversió pel que fa a la implantació d’aquest
servei: si l’INSALUD havia previst 327 milions, la conselleria
només n’havia previst 232. 

Supòs que les circumstàncies que tots coneixem varen
precipitar els esdeveniments i la conselleria, li ho dic des del
principi, amb bon criteri, va precipitar els esdeveniments i va
voler implantar abans d’hora aquest servei donant un impuls,
supòs, pressupostari. 

La nostra pregunta d’avui va encaminada en aquest sentit:
quines actuacions pressupostàries i no pressupostàries, també
d’adaptació de l’hospital, s’han duit a terme per tal que aquest
mes, com varen anunciar, s’implantàs el Servei de cirurgia
cardíaca a l’hospital de Son Dureta? Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En principi ja estan iniciades les obres
per dotar els dos nous quiròfans per a aquesta activitat. Per una
altra banda s’ha iniciat, també al bloc quirúrgic del pavelló A de
l’hospital de Son Dureta, el següent: en primer lloc s’ha
adequat estructuralment un dels quiròfans i l’activitat de
cirurgia cardíaca; adaptació i reserva de quatre llocs a la UCI
per al postoperatori; pla de condicionament dels aparells, dels
instruments necessaris per a l’equipament del quiròfan;
acreditació de quiròfans i UCI per a la nova activitat, que ja
estan acreditats; contractació de personal facultatiu: tres
cirurgians cardíacs, dos de perfusionistes amb especialitat, dos
instrumentistes especialitzats, a més del personal subaltern
necessari. Avui no hi ha cap centre privat que tengui tres
cirurgians cardíacs i, a més, tendrà dos quiròfans nous de cara
al març del 2003 que seran cinc cirurgians cardíacs. S’ha
elaborat també un pla de normes i de circuits amb la necessària
reorganització per posar en marxa la cirurgia cardíaca sense
perjudicar l’activitat quirúrgica habitual.

Amb aquestes mesures i amb l’excel Alència dels
professionals contractats, es començaran les intervencions
aquest mes de novembre tal i com vàrem anunciar. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, totalment d’acord amb les
actuacions que vostè m’ha enumerat aquí que, de fet, no ha fet
més que llegir un informe que es va deixar fet des de
l’INSALUD, fet el desembre de l’any 2000. El que passa és que,
clar, hi ha una sèrie de qüestions que no m’ha contestat, i em
referesc al tema pressupostari, és a dir, vostès en principi
havien reduït el pressupost; jo supòs que ara, per iniciar el
servei enguany, l’hauran augmentat, perquè si no no pot ser
d’una altra manera per fer totes aquestes actuacions. Volíem
saber quins pressuposts tenen prevists per fer totes aquestes
adaptacions que avui m’ha citat.

I per una altra banda, que és una consideració un poc més
profunda, m’agradaria fer-li..., és una consideració, és a dir, en
aquest moment tenim coberta la cirurgia cardíaca a l’hospital de
Son Dureta, a l’hospital no concertat amb altres clíniques, però
quan la situació, la situació que va estudiar l’INSALUD no és
la mateixa que tenim ara; abans la llista d’espera quirúrgica
estava controlada, ara no està controlada. Per adaptar els
quiròfans s’ha hagut de tancar un dels quiròfans on es feia altra
activitat quirúrgica, la qual cosa ha repercutit en tots els altres

serveis de l’hospital. Volíem saber si realment s’ha previst això,
si... 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Primer de tot he de dir que l’extingit
o l’antic INSALUD durant els darrers anys no va fer més que
nomenar comissions d’estudi que, per cert, hi va haver fins i tot
un conseller del PP que volia fer-ho en el Joan March.
Òbviament tots els que varen fer aquests informes encara riuen.
Això per primera vegada.

Com a fet insòlit a Espanya l’antic INSALUD el que va fer
va ser fragmentar el servei de cirurgia cardíaca en dues
clíniques privades i mai no va optar per la pública. 

Quant al fet que la despesa és inferior, és que nosaltres
gestionam millor que vostès, Sra. Castillo. Clar!, nosaltres
estalviam, nosaltres sabem utilitzar millor els dobles públics i
les partides baixen, efectivament. Vostè, en lloc de fer una
lectura positiva, en lloc de ser constructiva com sempre diu que
és, vostè és totalment negativa. I per acabar, Sra. Castillo,
aquesta consellera ha posat en marxa el Servei de cirurgia
cardíaca a Son Dureta en 11 mesos, tenim l’activitat quirúrgica
habitual i tots ens hauríem de poder felicitar, fins i tot vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat i Salut. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3907/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
dotació de places de personal dels museus d'Eivissa.

Passam a la tercera pregunta, 3907, relativa a dotació de
places de personal dels museus d’Eivissa, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, l’altre dia a la bústia de
ca meva va aparèixer aquest full informatiu de l’Associació
d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i, entre
altres coses, podem llegir, que ho traduesc del castellà: “De
veritat interessen a algú els nostres museus? I una política
cultural a qui interessa? Un canvi del nostre destí turístic, a qui
interessa? Demanam, ja que és l’únic que podem fer, fets i
realitats; demanam l’interès dels nostres polítics d’un i altre
signe. La nostra història i cultura d’Eivissa i Formentera es
mereix quelcom més que el silenci”. I més endavant llegim el
que fa referència a aquesta pregunta: “El museu compta en
teoria, és a dir, en plantilla, amb un total de 24 empleats, que
deben ocuparse de las actuales instalaciones. Sin embargo
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suponemos que por aquello de las rebajas sólo pueden
trabajar un total de 16, mientras no se doten económicamente
el resto de plazas, lo que quiere decir que faltan nada más y
nada menos que 10 plazas por dotar de la actual plantilla del
museo, estando entre ellas las siguientes: dos técnicos
superiores, un restaurador, dos técnicos de grado medio, tres
auxiliares administrativos, Y la plantilla de subalternos
cuenta con un total de 11 plazas dotadas para los dos museos
y servicios generales. Sin embargo sólo tiene cubiertas tres
plazas”. 

Sr. Conseller, la pregunta és clara: Quan es dotaran totes les
places del personal dels museus d’Eivissa? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, jo primerament voldria dir que aquest butlletí,
del qual vostè ha tret aquestes informacions, el fa una societat
d’amics dels museus d’Eivissa i Formentera que és admirable,
i l’article que escriuen aquí és evident que està carregat de
raons. 

Següent pregunta, o següent resposta ajustant-me ja més a
la seva pregunta: És evident que s’haurien de dotar com més
aviat millor aquestes places, i la previsió per part de la
conselleria i per part del Govern era que amb l’execució de la
transferència al Consell d’Eivissa i Formentera això seria
possible perquè es produiria un increment del cost efectiu de
més de 40 milions de pessetes, la major part dels quals aniria
destinada a increment de personal i també una altra partida a
inversions consolidades. Malauradament la proposta de maig
del 2002 feta als diferents consells per part de la Direcció
General d’Economia o d’Hisenda, que s’encarrega d’aquests
assumptes, sembla que no ha donat resultats com era previsible
que donaria, i aleshores jo crec que el que hem de fer nosaltres
com a direcció general, la conselleria i Hisenda, és assumir una
part d’aquestes possibilitats de millora en increment de
personal, i així serà i és plantejat des de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

En qualsevol cas és evident que en aquest butlletí es
constata una realitat, que és l’absoluta insuficient dotació de
personal que tenen els museus d’Eivissa i Formentera, sobretot
tenint en compte les potencialitats que tenen aquests museus.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, si presentam una
esmena en aquest sentit ens l’aprovarà? Esperam que després
no caigui vostè, sí? A més, vostè dóna la culpa a Hisenda,
Hisenda donarà la culpa al que sigui, i un museu d’Eivissa, que
té molts d’altres problemes que en continuarem parlant,
nosaltres també som responsables d’algunes mancances, Sr.
Conseller, no l’hi vull amagar, i li promet que hem fet tot el
possible perquè això se solucioni, però el que té
responsabilitats és vostè, en moltes d’elles. Jo, Sr. Conseller,
nosaltres li demanam pel bé de la cultura d’Eivissa que el
problema de personal, que se’n ve queixant des de fa tants
d’anys el director Dr. Fernández, se solucioni, sigui acceptant
la nostra esmena, sigui el conseller d’Economia posant-hi més
sous. El que volem és que la millor riquesa cultural que tenim a
Eivissa pugui ser gaudida per propis i forasters.

Esperam, Sr. Conseller, que accepti la nostra esmena.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no votaré cap esmena ni en un
sentit ni en altre perquè jo no som diputat i no vot. Evidentment
aquest tema el resoldrà el Govern, que és a qui correspon, i la
tercera cosa que li voldria dir és que m’ha alegrat que vostè
també assumís una certa responsabilitat, perquè el problema
greu de la dotació de personal és una herència enverinada del
Govern de l’Estat quan va transferir aquests equipaments, que
els diputats, el Govern i la majoria parlamentària del PP varen
assumir absolutament passivament. Llàstima que no tenguessin
el grau de reivindicació que ara tenen des de les illes petites en
relació al Govern de les Illes Balears; això vol dir que són molt
més submisos al Govern de l’Estat que no colAlaboradors amb
les propostes que el Govern de la comunitat autònoma els
pugui fer.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. 

I.4) Pregunta RGE núm. 3908/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa  a
inici de les obres del Museu de Formentera.

Passam a la pregunta número 4, 3908 de registre, relativa a
inici de les obres del Museu de Formentera, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no sap vostè bé com
som de reivindicatius en públic i en privat, en públic i en privat;
sap vostè que no ens cau cap anell per exigir allà on podem.
Malauradament vostè no ho aconsegueix tot ni nosaltres
tampoc.

Però ara parlam de Formentera, i com sempre hem d’anar a
les hemeroteques perquè una publicació diu: “El Govern -el seu
govern- empeña su palabra: las obras del Museo de
Formentera arrancarán este año”. Això ho deien vostès. Més
endavant ja posa la data, diuen que aquest any 2002 han de
començar. El que nosaltres demanam, Sr. Conseller, és quan
començaran efectivament les obres del Museu de Formentera.
No és que ja haurien de començar, és que el museu ja hauria
d’estar fet. Vostè recordarà que la llei ordena que en el període
de tres anys estigui el museu fet; han passat els tres anys amb
escreix i li demanam quan es pensa començar el museu. Supòs
que no donarà la culpa al passat, en aquest cas, com ja és
habitual en vostè.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, efectivament el seu passat té la culpa de
moltes coses del present actual que hem de gestionar. Això no
ho dubti ni un sol moment.

Segona cosa, en relació al Museu de Formentera és possible
que pecàs d’excés d’optimisme en alguns moments durant
aquesta legislatura, és cert. Ara, sempre li he dit que el que era
important era si s’anaven fent passes cap endavant o no
s’anaven fent passes cap endavant, i passes cap endavant,
encara que amb molta més lentitud que la que jo desitjaria, se’n
van fent. En aquest moment exactament la situació del Museu
de Formentera és que està en la fase de realització del seu
projecte arquitectònic que, si no ho record malament, és la
mateixa cosa que li vaig contestar la darrera vegada que m’ho
va demanar. Hi ha un arquitecte, que és el Sr. Elias Torres, prou
conegut a Eivissa i a Formentera, que està elaborant el projecte
arquitectònic del futur museu de Formentera, i la voluntat de la
conselleria seria que a començaments de l’any que ve hi hagués
ja possibilitats de tenir el projecte d’execució acabat i que
després s’iniciàs un procés, que a Eivissa no és gens senzill, de
contractació de les obres, i encara imagín, sospit, que més poc
senzill serà a Formentera, amb totes les dificultats afegides que
hi ha per fer obres d’una certa envergadura a aquella illa. Una
mica aquesta seria la situació en què es troba aquest tema en
aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quan vostè deixi de ser
conseller, que esperam que sigui el maig proper, vostè també
serà responsable del seu passat. Tots som responsables del
nostre passat, tots haurem fet coses ben fetes i coses mal fetes,
i una de les coses ben fetes que haurà fet el Partit Popular
referent a Formentera va ser justament ser capaços d’incloure
dins la Llei de patrimoni que Formentera tengués aquest museu.
Almenys això ho haurà de reconèixer, li agradi o no li agradi,
que crec recordar que vostès varen votar en contra d’aquesta...,
varen tenir abstenció; bé, tampoc no es veu que estiguessin
massa decidits.

Nosaltres, Sr. Conseller, l’interès que tenim amb aquest
museu de Formentera és perquè consideram que ha de ser una
obra de tots, i com que no tenim més notícies que les
informacions que nosaltres li demanam o les que vostès diuen
p er la premsa, volem que compleixin la seva paraula. Segons
vostès el museu ja hauria d’estar començat. Ara ja me’l posa
per a l’any que ve. No es preocupi que li continuaré fent
preguntes sobre Formentera i sobre Eivissa, i sobre tot allò que
estimem oportú per millorar la nostra cultura en aquesta
comunitat autònoma en general, i a Eivissa i Formentera molt en
particular. Compti, com sempre, amb la nostra colAlaboració
quan es tracti de temes tan positius com és aquest museu per
a Formentera. Va ser idea nostra i és idea nostra continuar
colAlaborant. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur, per la seva intervenció. Sr.
Conseller d’Educació, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. A mi em sap greu, Sr. Marí, perquè
avui el seu to ha estat prou constructiu, però li he de dir que
crec que té molt poc mèrit haver posat a la Llei de patrimoni que
es faria el Museu de Formentera, crec que en té molt poc, i si els
ponents dels altres grups vàrem abstenir-nos no és perquè no
pensàssim que a Formentera convé que hi hagi un museu, jo
crec que se’l mereix i és convenient, però evidentment tots
sabem que fins i tot varen quedar sorpresos la resta de
membres del Grup Popular perquè va ser una esmena que vostè
va pactar amb altes instàncies i la va traslladar a la ponència
parlamentària. El poc rigor amb què es va fer és notable.

D’altra banda, posar a les lleis i als programes electorals
determinats objectius de realització és molt fàcil. Jo li propòs,
per exemple, i al Grup Popular de Madrid, que té majoria
parlamentària, que posi a la Llei de pressupostos que es farà la
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biblioteca d’Eivissa. Com així no l’hi posen? Aquí hi ha una
proposta aprovada per unanimitat del Parlament que diu que un
50% per cap; idò que hi posin el 50%, a la Llei de pressupostos,
tenen majoria absoluta i ho poden fer. És molt fàcil fer això, el
problema... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. El seu temps està
esgotat.

I.5) Pregunta RGE núm. 3909/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rectificar les declaracions efectuades per diversos
membres del Govern en relació amb l'anomenat cas Mapau.

Passam a la cinquena pregunta, 3909, relativa a rectificar les
declaracions efectuades per diversos membres del Govern en
relació a l’anomenat cas Mapau, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quan
s’emprèn una est ratègia política de persecució judicial de
l’adversari un corre el risc que la justícia, a la qual ens hem de
sotmetre tots els que creim en un estat democràtic de dret, ens
acabi llevant al raó i ens acabi colAlocant on pareix que en
aquests moments està colAlocant la justícia el Sr. Antich i tots
aquells que durant aquests anys han compartit aquesta
estratègia de persecució judicial de l’adversari.

El temps s’està acabant, estam arribant ja als punts finals de
tots aquests procediments judicials, i la veritat és que de
moment, en aquest moment puntual, negant qualsevol tipus
d’implicació delictiva per part de totes aquestes persones que
han estat perseguides d’una manera injusta per part del Govern
d’aquestes illes. 

Jo crec que quan es té la valentia de fer front a aquest tipus
d’estratègies i de persecucions judicials, s’ha de tenir també la
dignitat i la gallardia suficient per demanar disculpes i per
rectificar quan la justícia, insistesc, a la qual ens hem de
sotmetre tots, acaba dient que no hi havia motius per a
aquestes persecucions. Pensa el Govern d’aquestes illes, ara
que estam arribant al final d’aquests procediments, assumir amb
dignitat i amb gallardia aquest fracàs seu d’aquesta estratègia
i rectificar o demanar disculpes?

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Primer de tot donar l’enhorabona al
nou portaveu, i la veritat és que haver-se d’estrenar amb aquest
tema no crec que sigui dels millors que podia trobar el Sr.
Flaquer, però després d’haver-li dit això l’únic que li puc dir és
que aquest govern no pensa rectificar cap de les seves
declaracions, ni un pam de les que ha fet, perquè a més, tota la
intervenció que ha fet vostè, aquest govern no ha fet cap
persecució ni ha tengut cap afany de perseguir els adversaris
polítics, sinó només d’aclarir la veritat. Res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Flaquer, té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, a mi m’agradaria saber... Gràcies, Sr. President, senyores
i senyors diputats, naturalment li agraesc la seva felicitació. A
mi m’agradaria saber quin concepte i quin respecte tenen
vostès de la justícia. Jo li vull recordar que el seu assessor per
a causes judicials, el Sr. Cànoves, del qual no tenim altre
coneixement ni altra notícia que les seves declaracions sempre
que hi ha sentències i actes judicials, perquè ens agradaria
saber aquests vuit o nou milions de pessetes que cobra cada
any de tots els ciutadans d’aquestes illes el Sr. Cànoves, en
què s’empren, perquè de moment només l’hem vist parlar
malparlant dels jutges, malparlant del Sr. Matas, i intervenint
sempre que hi ha resolucions judicials en aquest sentit. Quin
respecte tenen vostès a la justícia, Sr. Garcias? Hi creuen o no
hi creuen? Record precisament el Sr. Cànoves quan va dir que
ell creia en la justícia més pròxima, en la de més aquí, això quan
el Suprem va arxivar la causa, i ara, quan la justícia més pròxima,
més propera, la d’aquí, el jutge instructor, diu que no hi ha
motius, quina vol vostè?, la de més enfora, tornar al Suprem? És
això, el que vol?

Sr. Garcias i senyors del Govern, respecte als jutges,
respecte a un estat democràtic i de dret i, sobretot, dignitat i
gallardia que em pareix que els falta per demanar disculpes quan
s’han dedicat durant molts d’anys, durant aquests darrers tres
anys, a humiliar, a desprestigiar i a insultar públicament
l’adversari polític.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que, Sr. Flaquer, el que li diria
primer és que nosaltres el que tenim és un respecte total a
l’estat democràtic de dret. Això tenim i, per tant, si vostès li
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tenien jo crec que alguns dels diputats que seuen en aquesta
taula, en els seus bancs, per ètica ja haurien d’haver dimitit,
perquè haurien d’haver explicat com és que 72 argentins -que
això no s’ha explicat mai encara- varen votar a Argentina i varen
votar el que varen votar i a més... 

(Remor de veus)

...es varen incloure en el cens electoral. No s’enfadin, vostè
ha dit un conjunt de barbaritats i aquí no ha sentit ningú que
reclamàs. Per tant, escoltin, no els agrada però escoltin perquè
aquesta és la realitat. 72 argentins que es varen inscriure i, a
més, això està molt clar i em pareix molt llampant, se sap que es
varen cometre certes irregularitats , i per tant això és el que
vostès haurien de cercar, això és la justícia que vostès haurien
de cercar, no unes altres i, a més, intentar per ventura amb
aquestes posicions de vostès és fer vots per veure si el fan
candidat.

Com li he dit, nosaltres el respecte total a l’estat democràtic
i el respecte total a la justícia, cosa que vostès no tenen, i a més
li vull recordar que aquest cas no està tancat, com molts
d’altres, i no puc entendre el seu posicionament, quan jo pens
que per ètica alguns dels que estan asseguts en aquests
escons que vostès ocupen aquí, per ètica havien d’haver
dimitit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.6) Pregunta RGE núm. 3910/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i  Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni entregat als mitjans de comunicació en relació amb
el trot.

Passam a la sisena pregunta, 3910, relativa a conveni
entregat als mitjans de comunicació en relació amb el trot, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diput ats, només
volia fer una apreciació: Crec que el Sr. Flaquer té possibilitats
de ser candidat; en canvi el Sr. Garcias no, és la diferència
important.

I respecte a la pregunta... Això és una veritat. Respecte a la
pregunta, Sr. Costa, vostès que ens donen lliçons aquí tot el
matí, aquesta mitja hora, parlem de rigor perquè vostè, rigorós,
no ho és, no ho és, rigorós. Respecte en té poc. Jo li deman si
és vera això que diuen des del Consell Insular de Mallorca, el
conseller Antoni Pascual, que és fals el conveni que vostè va
repartir als mitjans de comunicació, que els va intentar enganar,
a tots els mitjans de comunicació, a part d’enganar els del
pacte, però això ja és una qüestió distinta, que vostès

s’enganin entre vostès mateixos, miri, pot ser un joc per a
vostès mateixos. És vera que era fals el conveni, Sr. Costa?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, també
una precisió: faltarà que algun dia algú demani disculpes al
poble de Formentera. 

(Remor de veus)

El conveni al qual vostè fa menció no era fals, i prova d’això
hi va haver les actuacions i les declaracions que jo vaig fer en
hores i en dies successius. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Sr. Costa, tranquil. Centrem-nos. Si no era fals devia
ser inventat, idò, és una qüestió d’emprar un nom diferent, no
era fals, era inventat. Vostè es va inventar amb el Sr. Antich un
conveni que deia que vostès posarien 400 milions de pessetes
i asseveraven que el consell en posaria altres tants, i d’aquesta
forma hi hauria una finançació definitiva per al trot. Ens trobam
avui, després d’un mes de presentar aquest tema que no
existeix cap nova possibilitat de finançació del trot, ni amb la
lototrot, ni amb el conveni.

Jo crec, Sr. Costa, que si no es té clar que els cavalls, el trot,
és un sector estratègic, no tan sols per al món de l’esport sinó
també per al medi rural, si no s’arriba a aquesta capacitat
d’enteniment d’aquesta qüestió poden anar equivocats. Ja sé
que em dirà que els cavalls fan esport, però és un sector
estratègic. Li vull dir una cosa, Sr. Costa, seria important que
deixessin de malmenar a la gent, a les dones i homes que tenen
cavalls, a la gent que vostès mateixos els han generat una
ilAlusió i no sé per què, perquè fa olor o no fa olor, m’és igual,
tal dia com avui, en el ple de dia 12 no tenen finançament. Li
diria que fos més rigorós i que el Sr. Sampol demanava consens
en el tema de Balears regió d’Europa, vostès aquí tenien
consens i vostès han romput el consens, perquè el Partit
Popular també li ha donat suport a la proposta de lototrot. 

És a dir, que convé que actuïn d’una vegada per totes...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. El seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Interior té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President. Si el PP donava suport a un sistema
de finançament del trot, durant 15 anys tot el sector del trot de
Mallorca i de les Illes Balears ho demanava i vostès “ cero
patatero” al sector del trot, “cero patatero”.

Per tant, vostès... 

(Aldarull a la sala)

Sr. President... Per tant, únicament respecte al document que
vostè fa esment, jo ja vaig reconèixer i no em sap greu,
probablement és una pràctica que no sé si per rigor, però tenc
menys supèrbia i per tant, vaig reconèixer que era un error que
havia comès en termes estrictament polítics d’haver plantejat
una fórmula que no estigués abans consensuada dins el pacte
de progrés. Per tant, no em sap greu, ho vaig dir l’altre dia a la
comissió, vaig cometre un error polític i vaig demanar disculpes
al grup que es va considerar agreujat. Però mai he fet cap
desqualificació política a cap dels grups que donen suport a
aquest Govern. Per tant, d’on vendrà el finançament? Li diré
molt bé, des del consens polític que donin els grups que donen
suport al Govern, vendrà si vostès li donen suport i benvolgut
sigui, però per a mi això no és prioritari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.7) Pregunta RGE núm. 3900/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte de ronda sud de Ciutadella.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 3900, relativa a
projecte de ronda sud de Ciutadella que formula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Encara que parlem de carreteres, Sr.
Conseller d’Obres Públiques, veurà com també avui el molt
anomenat respecte democràtic a l’Estat de dret va lligat al
respecte institucional i açò de vegades són coses que
s’obliden. Però avui voldríem demanar-li en quin estat es troba,
en quina tramitació es troba un projecte important per a
Menorca i és el que fa referència a la ronda sud de Ciutadella,
és una obra prevista en el conveni de carreteres, signat entre la
comunitat autònoma i el Govern de l’Estat.

Per tant, a través i apelAlant la dignitat de les institucions
d’aquestes Illes, demanàvem com es troba aquesta tramitació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Sr. Conseller d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
projecte de la ronda sud de Ciutadella, emparat com vostè diu
en el conveni de carreteres subscrit entre la comunitat
autònoma i el Ministeri de Foment es va acabar el juny de l’any
2002 i es va remetre per a la seva supervisió a l’oficina de
supervisió de projectes del ministeri.

El mecanisme de supervisió normalment sol ser bastant
interactiu, amb la participació dels tècnics que han de resoldre
alguns problemes que sorgeixin en el projecte i això va
continuar sense cap problema, amb una acceptació i fins i tot
amb unes manifestacions sobre la qualitat del projecte per part
dels tècnics del ministeri, que apuntaven que no hi haurien
problemes de tramitació. No obstant això, recentment quan ja el
projecte estava a punt de sortir de l’oficina de supervisió de
projectes, el cap d’àrea de la Delegació del Govern, relatiu a
foment, va fer unes declaracions allà on denunciava el fet que
en aquest projecte hi hagués un carril de bicicletes i alguns
elements que el ministeri no tenia cap motiu per finançar.
Nosaltres els vàrem replicar dient que, com era possible que a
altres indrets, com era possible que altres projectes s’hi incloïen
carrils bicicleta i consideracions com les que hi havia a la ronda
sud de Ciutadella? Varen dir que hi havia circumstàncies
distintes en els distints territoris. 

A mi m’agradaria demanar-li al Ministeri de Foment i en el
seu portaveu, quines són les circumstàncies distintes que fan
que Badalona, Torrevella, o Tenerife sigui bo fer carreteres, fer
rondes amb carrils bicicleta i passeig per a vianants i a
Ciutadella no. Quines són aquestes circumstàncies distintes?
Quina és la raó per la qual es produeix una discriminació tan
gran en relació a altres indrets? Perquè fins ara els problemes
amb el Ministeri de Foment en relació a l’aplicació del conveni
feien referència que el ministeri estava entestat que duguéssim
a terme les propostes del Grup Popular en relació a les
autopistes, però no hi havia hagut mai cap problema en relació
a Eivissa o Menorca, on no hi havia aquest tipus de projectes.

Jo crec que tot això al final demostra una cosa ben clara,
l’oposició del Govern, el bloqueig del Govern del Sr. Aznar al
conveni de carreteres no té res a veure, ni amb la ideologia, ni
amb les autopistes. És una qüestió que basta veure i li he citat
tres casos, Badalona, Torrevella o Tenerife, allà on el ministeri
finança projectes d’aquestes característiques amb carrils
bicicleta. La diferència no és altra que el color polític de cada un
dels governs i això em sembla absolutament inadmissible...
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Evidentment ens preocupa moltíssim perquè abans eren
autopistes, açò no és una autopista, açò és una variant, una
variant que té elements de ronda evidentment urbana, però
fonamentalment una ronda que fins i tot, governs del Partit
Popular en aquestes Illes a altres indrets quan no hi havia
aquest histerisme polític del Partit Popular de no acceptació
d’uns resultats democràtics d’unes eleccions, en aquest
moment s’hi oposa. I açò és molt dur, estam rallant d’una manca
de respecte institucional i d’una utilització partidista des de les
institucions, que vertaderament arribam a l’esquizofrènia total.

Ens diuen per què no volem obres a Balears, quan els duim
obres que ens diuen que són massa cares. Tot bàsicament
perquè aquí no es plantegin els mínims nivells d’inversions
pactats en el seu moment. Per tant, vertaderament ens preocupa
que sigui aquesta histèria política d’haver perdut unes
eleccions i a les alçades d’avui encara no ho han paït. Quin
problema tenim en aquestes Illes i sentir rallar avui a diferents
portaveus de dignitat democràtica, quan no són capaços ni
d’acceptar democràticament els resultats d’unes eleccions i
acceptar les responsabilitats de les institucions que exercim el
Govern dignament i legítimament a decidir sobre les obres, que
és una responsabilitat nostra.

Acceptam la tutela del Govern, perquè no ens queda més
remei que acceptar passar per aquesta supervisió de projectes,
però evidentment hem d’exigir nivells d’igualtat respecte a la
resta d’institucions i evidentment aquí no es pot permetre...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. El seu temps està esgotat. 

I.8) Pregunta RGE núm. 3901/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a increment del preu de l'habitatge.

Passam a la vuitena pregunta la 3901, relativa a increment
del preu de l’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. Sr. Conseller, hem assistit els darrers
anys a un debat sobre el continu encariment dels habitatges, la
qual cosa fa quasi bé o gairebé impossible l’accés a un
habitatge digne a molts ciutadanes i ciutadanes. Allunyant-nos
així del mandat constitucional que precisament ho recomana i
ho mana als governs central i autonòmics.

Hem escoltat durant tots aquests darrers anys com les
possibles poden ser l’encariment dels materials, de la mà

d’obra, o que falta suficient habitatge de protecció oficial, els
preus i l’escassesa del sòl són els principals problemes, o que
la suposada liberalització del sòl no ha estat el que s’esperava,
si no que ha provocat tot el contrari, no ha abaratit el cost, sinó
que l’ha augmentat i ara allò que ens mancava per sentir és com
a causa, són les declaracions de l’altre dia de l’espòs de la Sra.
Botella que deia que l’encariment es devia a les majors
possibilitats econòmiques dels espanyols.

Per tant, jo li deman si creu el Govern que l’increment dels
preus dels habitatges dels darrers anys és degut l’augment de
la capacitat adquisitiva dels ciutadans?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament les dades contradiuen rotundament aquesta
asseveració formulada pel ministre de Foment i ratificada pel
President del Govern Sr. Aznar, que l’increment del preu de
l’habitatge es deu a un increment de la capacitat adquisitiva
dels espanyols. Les dades ho contradiuen perquè en els darrers
quatre anys, mentre els preus dels habitatges han pujat una
mitjana d’un 120% a l’àmbit de les Illes Balears i d’un 63% en la
mitjana estatal, la capacitat adquisitiva no ha superat el 9%.

Per tant, és un sarcasme ofensiu i irritant per als ciutadans
que es digui que la responsabilitat de l’increment dels preus
dels habitatges respon a la capacitat adquisitiva dels ciutadans.
Jo crec que allò que respon a aquest increment brutal dels
preus del sòl i de l’habitatge és el fracàs rotund de la política
d’habitatge del Govern del Partit Popular. Fracàs rotund en
matèria de política de sòl, jo vull recordar i ho tenc molt present,
les declaracions del President del Govern i del ministres en
aquella època quan deien que la Llei del sòl i valoracions que
liberalitzava el preu del sòl per actuació màgica i automàtica de
la llei d’oferta i demanda, produiria una rebaixa impressionant
dels preus del sòl en convertir el sòl urbanitzable tot el sòl no
protegit i liberalitzar i introduir criteris de preu de mercat a
l’hora de les expropiacions. Molt bé, idò els fets han contradit
rotundament aquests propòsits, tan rotundament que en
aquests moments és més necessari que mai fer una revisió
profunda de la Llei de sòl. Però també és veritat que la manca
de recursos, la manca d’increment de recursos dedicats a
l’habitatge, la baixa brutal del percentatge d’habitatges de
protecció oficial. Vull recordar que en els anys 80, 6 de cada 10
habitatges que es feien era de protecció oficial, els anys 90 ja
vàrem passar a 3 de cada 10 i ara són 1 de cada 10, també
representa una falta de voluntat política, una falta de voluntat
per dur a terme una política progressista d’habitatge a favor
dels més desfavorits.

Voldria subratllar en darrer lloc que, mentre per cada euro
que el Govern de l’Estat posa a disposició dels ciutadans de les
Illes Balears en el Pla estatal d’habitatge, el Govern de les Illes
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Balears que no té les competències perquè són de l’Estat, tal
com ell la reclama, en posa 9. Crec que és una...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu temps està esgotat. Sr.
Cànoves? No vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 3902/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a finançament de les inversions ferroviàries.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 3902, relativa a
finançament de les inversions ferroviàries 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. Sr. Conseller, el Govern de les Illes
està fent un gran esforç en la millora i a més també en l’extensió
de l’antiga xarxa del transport ferroviari que hi havia
concretament a Mallorca. Per a nosaltres és una peça clau de la
nova política del transport públic, el que deim nosaltres, un
transport ecològic, segur i fiable.

L’article 10 del Règim Especial de les Illes Balears diu que el
Govern de l’Estat colAlaborarà amb el Govern de les Illes Balears
en la potenciació del transport ferroviari i la Llei del REB, com
vostè sap és de l’any 1998. Per tant, han transcorregut 4
exercicis pressupostaris, és a dir, 4 oportunitats del Govern de
l’Estat per demostrar que té voluntat de colAlaborar, participar
i potenciar el transport ferroviari d’aquestes Illes, com li mana
el Règim Especial i Fiscal de les Illes.

Per tant, jo li deman quina és la participació a dia d’avui de
l’Estat en el finançament d’aquestes inversions ferroviàries,
segons allò que està previst en el Règim Especial de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No hi ha resposta més fàcil, zero. Zero
euros, zero pessetes, zero en qualsevol magnitud de mesura. El
Govern no ha complit durant 4 anys seguits, com molt bé vostè
ha dit, la Llei de Règim Especial de les Illes Balears pel que fa a
inversions ferroviàries i no serà que des del Govern de les Illes
Balears no s’hagi instat, demanat, proposat i posat damunt la
taula projectes d’inversió. 

Jo mateix pocs mesos després de fer-me càrrec de la
conselleria, acompanyat pel conseller Mesquida al ministre li
vaig posar damunt la seva taula el Pla d’inversions, amb tres
programes d’inversió, potenciació i millora del servei de

transport per ferrocarril, construcció de noves infraestructures
de transport i recuperació de línies ferroviàries. Després hi va
haver una reunió, un mes i dies després d’aquesta, entre els
tècnics del ministeri i tècnics de SFM per concretar les
possibilitats d’inversió. Continuam sense resposta i jo li he de
dir que cada vegada que veig el ministre Cascos li record
aquest compromís, aquesta obligació legal i jo li he de dir
perquè hem d’insistir aquí, que la resposta de ministre és que
parlem d’alta velocitat i jo vull reconèixer la bona voluntat
d’alguns diputats del Partit Popular, o d’algun ex-diputat com
el Sr. González Ortea, que absolutament escandalitzat per la
proposta del ministre, deia bé, hem d’interpretar l’alta velocitat
com a inversions tecnològiques, però ja està bé de fer bones
interpretacions, no és veritat, el Sr. Álvarez Cascos cada
vegada que ens entrevistam ens parla d’alta velocitat i no
d’inversions tecnològiques substitutives, no siguem benèvols,
d’alta velocitat. 

Jo li vull dir una cosa Sr. Cànoves, ni la conselleria dedicarà
ni un euro, ni un minut d’esforç a una proposta tan pintoresca,
més pròpia de Groucho Marx que d’un ministre d’un Govern,
com és instalAlar un tren d’alta velocitat a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Cànoves no vol intervenir?

I.10) Pregunta RGE núm. 3903/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i S eguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desenvolupament del REB.

Passam a la desena pregunta la 3903, relativa a
desenvolupament del REB que formula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez Seguí del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Si me
permite brevemente la licencia Sr. Quetglas, debería usted
aficionarse a la caza del rebeco, quizás por ahí tengamos más
suerte en nuestra comunidad autónoma.

Pero en fin, entrando en la pregunta que nos corresponde
ahora. Sin duda no hay quien entienda los ministros del marido
de la Sra. Botella, para unos somos una comunidad
empobrecida y en crisis continua. Un rato después para otros
somos una comunidad opulenta y de gran riqueza. Para unos el
REB era la gran solución a los problemas de Baleares, nosotros
decimos que dependía mucho de la voluntad política del
Gobierno de turno y que ese era el gran fallo del REB. Un rato
después, para otros resulta que no es preciso desarrollar el
REB. Ha sido, sin duda, un mal rato el que hemos pasado estos
últimos días, que ha obligado a que el Sr. Rato haga unas
rectificaciones, aunque con señales de humo desde su atalaya,
porque a la hora de votar en favor del desarrollo del REB y
otras cuestiones, siempre se vota en contra.
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Por eso le queríamos preguntar al Sr. Conseller de Hacienda
si se comparte por el Gobierno de las Islas Baleares la opinión
del Sr. Rodrigo Rato, acerca de que no es necesario el
desarrollo del REB por la opulencia de esta comunidad
autónoma.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Evidentment la resposta ha de ser que no compartim aquestes
manifestacions. Jo li he de dir que no em varen sorprendre les
afirmacions del Sr. Rato, Vicepresident del Govern, d’un Govern
que té l’obligació d’executar les lleis aprovades pel Congrés
dels Diputats i el Senat, Llei de Règim Especial que va ser
aprovada per aclaparadora majoria, amb el suport, aquí li varen
passar malament la informació al Sr. Rato, el suport del Partit
Socialista. Però dic que no em va sorprendre, perquè en
definitiva el que dóna contingut a aquestes afirmacions és allò
que va dir per escrit el Defensor del Poble, quan va dir que el
Govern de l’Estat no tenia voluntat “de forma inmediata de dar
cumplimiento al Régimen Especial”.

Per tant, es dilueixen aquelles afirmacions que s’han fet en
aquests passadissos que el Govern de les Illes Balears no sap
negociar. Les lleis no es negocien, les lleis s’apliquen. El Sr.
Rato quan afirma que el sistema de finançament autonòmic ha
cobert, aquesta afirmació també va ser dita per algun
representant del Partit Popular a les Illes Balears, ha cobert les
necessitats de finançament, desconeix també que el sistema de
finançament autonòmic no té res a veure, en principi amb
l’insularitat, el que finança són competències i la Llei orgànica
de finançament de les comunitats autònomes contempla des de
sempre la insularitat i abans d’aprovar-se el Règim Especial ja
hi havia un aspecte dins les variables que era la insularitat.

Per tant, allò que té relacionat el sistema de finançament són
les competències i increment, sobretot de població. Per tant, el
Sr. Rato ha expressat una opinió sincera, hi va haver gent que
va dir que l’havíem mal interpretat, que després es va haver de
dir, que no que l’havíem mal interpretat, sinó que eren
imprecises i després li varen passar una resposta que havia de
dir. Per tant, es va notar clarament que li varen dir, home és que
aquí t’has passat, ens tires enterra la nostra campanya electoral.

Si em permet un segon el President els contaré una
anècdota d’una reunió del Règim Especial. Un dels
representants ministerial a Madrid, abans de començar la
reunió, jo lògicament li vaig dir qui era i de conselleria venia, es
veu que no em va escoltar i hem va dir, “bueno, ésta es la
última comisión mixta que se constituye, esto es importante,
después no servirá para nada, pero no podrán decir...”. Estic
convençut que no sabia qui era i no em vaig atrevir a dir-li qui

era perquè aquell home s’hagués fos en aquell moment. Per
tant, aquesta anècdota por semblar graciosa, la realitat és que
estam parlant d’un tema molt seriós com és la compensació
d’insularitat i crec que sobre aquest tema no fa ganes de riure
sinó de plorar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Diéguez? No
vol intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 3912/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamen tari
Popular, relativa a anulAlació de les lliures designacions.

Passam a l’onzena i darrera pregunta del torn de preguntes
del plenari d’avui, la RGE núm. 3912, relativa a anulAlació de les
lliures designacions que formula l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular que
té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa uns
dies que la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia va declarar ilAlegal els model d’aquest
Govern de provisió de llocs de feina, fonamentat en la lliure
designació. És a dir, amb les places a dit. Un model totalment
contrari a allò que és la professionalització de la funció pública
i un model que havia estat denunciat pel Grup Parlamentari
Popular i absolutament per tots els sindicats de l’Administració
de la comunitat autònoma. Per això m’agradaria saber quina
opinió té el conseller sobre aquesta sentència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. De profund respecte a la sentència
del Tribunal de les Illes Balears, no compartim les imprecisions
i la falta de rigor que ha tengut la diputada Cabrer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no m’ha dit quina és la
seva opinió sobre la sentència, parla d’imprecisions d’aquesta
diputada i no és cert, la sentència és molt clara. Miri, Sr.
Conseller, la sentència diu una cosa lògica, que el sistema de
lliure designacions és un sistema previst a la Llei de funció
pública excepcional, que les places de lliure designació han de
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ser excepcionals perquè són places on es designen els
funcionaris, no pel seu mèrit i la seva capacitat, sinó el
conseller de torn que decideixi ocupar aquesta plaça.

Per tant, la sentència li diu això, que el sistema és
excepcional i diu que anulAla el catàleg de llocs de feina perquè
vostès han transformat en regla general el que és excepcional.
La sentència diu que és intolerable que hi hagi 387 places de
lliure designació, que mai hi pot haver aquest percentatge del
seu catàleg de funció pública. Per tant, hi ha d’haver lliures
designacions dins la funció pública? Sí, però poques i
motivades. 387 places, li diu el Tribunal Superior de Justícia,
que no, que és totalment intolerable i per què li diu això el
Tribunal Superior de Justícia? Per dos motius, perquè el sistema
de lliure designació implica vetar la carrera funcionarial dels
funcionaris pels seus mèrits i en segon lloc perquè no garanteix
que els millors funcionaris estiguin en els millors llocs dins
l’Administració. Per tant, que no siguin els més preparats per
ocupar aquest lloc.

Per tant, un cap de servei de (...) ha de ser de lliure
designació? Sí. Però un cap de servei de vacunacions,
d’epidemiologia, no. I és això el que li diu la sentència. Per tant,
Sr. Conseller li he de dir que vostè té un problema, té un
catàleg...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, el seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Interior té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Li he dit falta de rigor, és veritat, no
ha anulAlat cap catàleg, la sentència judicial, no prenguin nota
senyors dels mitjans de comunicació que això és una afirmació
totalment incerta.

Per tant, s’han de deixar les coses clares sobre la seva
manca de rigor. Per tant, hauríem d’anar a..., jo crec que és una
polèmica que vostès han volgut dur aquí, respecte als temes de
les lliures designacions i tenim 3 supòsits de lliures
designacions i jo crec que ja n’hem parlant dies enrera i l’altra
dia a la comissió, allò que són secretàries personals, no sé si
vostè està plantejant que passin a concurs, el tema dels xofers
i a partir del nivell 26 allò que són estructura. Allò que diu la
sentència és que s’han de motivar i no es va fer la motivació i
evidentment es va incórrer en l’error d’una pràctica constant
que venia d’enrera, que no es motivaven quan s’enviava, no se
n’havia motivat cap, ni ara ni abans. Ho he comprovat, el que
dic és veritat, el que diu vostè és fals.

A més li diré una cosa, l’altre dia hem deien que a mi
m’havien fet fer un paper, paper que vaig mirar de defensar
dignament perquè estava convençut d’allò que defensava. El
que passa és que a vostè senyora li han fet fer un paparàs, a
vostè li han fet fer un paparàs i li explicaré la causa. Quins
problemes tenen en les lliures designacions els membres del PP
que des d’aquí se’n van a lliures designacions a

l’Administració de l’Estat, quins problemes tenen, vol que li
digui tots els alts càrrecs del Partit Popular que han anat a
l’Administració de l’Estat com a funcionaris de lliure
designació? Crec que vostès haurien de prendre bona nota i a
més han fet acusacions d’allò que eren les lliures designacions
del Govern. Jo li diré d’una altra manera, no sé si és sectarisme,
sectarisme no ho és, una altra cosa no ho sé, però li podria dir
tots els lliures designacions que estan en aquest Govern
ocupant places de cap de servei a l’actual Govern de progrés,
estan allà perquè ho fan bé i perquè fa la seva feina. 

Per tant dues premisses. Primera, prenguin bona nota de
vostès que han passat a l’Administració de l’Estat a proveir
places de lliure designació, crec que això és un paparàs que li
ha tocat fer. L’altre és que mirin el catàleg i...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. El seu temps està
esgotat. Amb la intervenció del Conseller d’Interior ha quedat
substanciat el torn de preguntes.

II. InterpelAlació RGE núm. 2089/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política de secà i de fruits
secs.

Passam al punt següent de l’ordre del dia que és una
interpelAlació RGE núm. 2089, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política de secà i fruits secs. Per plantejar la
interpelAlació té la paraula el diputat Sr. Cardona. 

EL SR. CARDONA I JUAN:

Gràcies, Sr. President. A pesar que aquesta interpelAlació es
va presentar dia 27 de maig, és a dir, ja fa molt de temps, jo crec
que encara hi som a temps, sobretot tenint en compte que en
els darrers mesos s’ha presentat la proposta de la Comissió
Europea, la proposta de revisió de la política agrària comuna.
Per tant, jo crec que podem dir que avui baldament aquest
temps que ha transcorregut des del dia que vàrem presentar la
interpelAlació, avui encara és idoni tractar aquesta qüestió,
sobretot donada la situació del sector que parlam, de fruits secs
i cereals. 

El cultiu de secà representa pràcticament el 90% de les
terres de cultiu de les Illes Balears, d’unes 180.000 hectàrees,
precisament 163.000 es dedica a secà i la resta es dedica a
regadius. Dins el secà precisament els dos cultius més
importants són els herbacis, és a dir, cereals i farratges i també
la fruita seca, ametlla i garrova. Aquest tipus de cultiu,
especialment quan parlam d’ametlla i garrova es sol cultivar a
sòl pobre, a zones rurals desfavorides i zones de muntanya. És
a dir, espais que difícilment poden tenir una alternativa de
cultiu i que donada la seva situació desfavorable tenen unes
dificultats afegides perquè tan el sector agrari com el món rural
puguin anar endavant i és un cultiu que a les nostres Illes,
especialment Mallorca i Eivissa crea un paisatge característic,
és un dels cultius que contribueixen en major mesura al
paisatge agrari de les Illes Balears, ara que ens hem acostumat
a dir que l’agricultura és també una activitat que contribueix en
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el manteniment del paisatge de la nostra terra. No obstant la
importància en l’espai que ocupa, econòmicament és el sector
més dèbil de l’economia agrària de la nostra comunitat. Primer
perquè habitualment, salvant algunes excepcions, ens trobam
que les petites dimensions de les explotacions que és arreu del
sector agrari, i en el secà encara s’acredita més, fa que sigui més
difícil treure-li rendibilitat, a part que els preus són baixos, en el
cas de l’ametlla els preus que tenim a Mallorca i Eivissa no són
competitius amb els preus de Califòrnia que és l’altre productor
mundial més important. Els rendiments són molt més baixos, si
parlam de Balears es calcula que entre 110 i 120 quilograms per
hectàrea d’ametlla, mentre que Califòrnia pot produir 1.340-
1.380 quilograms per hectàrea, això fa que hi hagi una dificultat
afegida perquè els propietaris, els pagesos d’aquestes
explotacions tenguin dificultats per treure-li un rendiment mínim
a l’explotació. 

A més en cereals també ens trobam en dificultats, és a dir,
els preus dels cereals és baix, les explotacions, per regla
general, són molt petites i fa que difícilment sigui rendible
aquest cultiu. Jo crec que en els darrers anys, i em referesc des
de l’any 96 al 99, es varen fer alguns esforços per aconseguir o
per ajudar aquest sector; en el sector de l’ametlla es va
aconseguir per primera vegada una assegurança agrària per a
fruits secs, dedicada a cobrir els rendiments i, per tant, ens
cobria els riscs de gelada, ens cobria els riscs de vents, de
manera que aquest sector pogués cobrir aquestes pèrdues que
contínuament li cauen damunt. Hi va haver un augment
important en el rendiment dels cereals; és a dir, a l’any 96
aquesta comunitat rebia 900 milions de pessetes com a ajuda
d’herbacis, a l’any 1999 es rebien 1.600 milions de pessetes per
indemnitzacions de la PAC d’herbacis.

Però tot això no basta i tot això en aquest moment és
absolutament insuficient perquè aquest sector, que en aquest
moment ocupa, com deia, el 90% del territori de la nostra
comunitat, pugui tirar endavant. I estam a una època important,
estam a una època de canvis; en aquests moments els plans de
millora de fruits secs s’han acabat, estam ja amb pròrrogues que
la Unió Europea va prorrogant d’any en any, i a més, s’ha
presentat, es fa fer públic en el juliol el document de proposta
del comissari Fishler per a la revisió de la PAC.

Clar, aquest és el moment, o ara és l’hora de preveure una
política per a aquests sectors. Però malgrat tot, Balears és una
comunitat, encara que els pareixi mentida parlant d’agricultura,
comunitat líder, Balears, en el sector de fruits secs és una de les
comunitats líders de producció a Espanya. I en aquest moment
és el segon productor d’Espanya de garrova i és un dels més
importants productors d’ametlla d’Espanya; i hem de tenir en
compte que Espanya és el principal productor europeu de
garrova i és un dels més importants, el 70% de la producció
d’ametlla d’Europa es fa o es produeix al nostre país, a
Espanya. Això vol dir que Balears, dins aquest concert, té una
importància capital i l’hem de defensar; és a dir, no és normal
que una comunitat amb aquestes característiques no faci sentir
la seva veu dins el concert de les comunitats autònomes dins
el nostre Estat. I hem d’intentar que aquesta veu es faci valer
prou i es faci valer el nostre pes per a la formulació de les
p ropostes que, a través de la sectorial i a través del Ministeri

d’Agricultura, hem d’anar a Europa. Fins ara, la nostra
magnífica contribució ha consistit a anar de manifestació per
BrusselAles, acompanyant pancartes, sortint a la foto, quedant
molt bé, però aquí no hi ha beneficis, aquí no hem rebut
beneficis que signifiquin una defensa ferma i real d’aquest
sector.

Mirin, el primer grup de treball per revisar la situació dels
plans de millora dels fruits secs es va crear l’any 99, a instància
del Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A la
sectorial de juny del 1999, que es va celebrar a Eivissa, es va
presentar un document demanant la pròrroga d’aquests plans
de millora i començant, per davant de totes les comunitats, la
lluita per intentar que o bé es prorrogassin o bé es creàs un
sistema definitiu d’ajuda a aquest sector. De llavors ençà es va
crear aquest grup, des que Balears, com era molt natural, era
part o formava part d’aquest grup de treball, i de llavors ençà
res més; vull dir, aquest inicial lideratge en la feina i en les
propostes de cara a tenir una formulació davant la Comunitat
Europea no l’hem tengut, l’hem perdut; jo crec que aquí s’ha
perdut una ocasió importantíssima, com ens passa amb moltes
coses, i llavors si volen en parlarem i l’altre dia en parlàvem
també amb la política d’aigües depurades, per simple apatia i
passivitat i aquest dir que Madrid ens mata, que ha propiciat
l’actuació d’aquest Govern. Hi ha una proposta damunt la taula,
que és la proposta de la PAC, de la política agrària comuna, i és
evident que pretendre que la comunitat autònoma de les Illes
Balears faci canviar la proposta de la política agrària comuna és
una pretensió absolutament irreal i utòpica. La situació
internacional marca, estic absolutament d’acord, que les
negociacions amb l’Organització Mundial de Comerç, el fet de
la incorporació de nous països a la Unió Europea o la (...)
americana, això influirà molt més i això condicionarà les
decisions que hagi de prendre la Unió Europea. Però el que sí
està clar és que nosaltres hem d’intentar, sigui de la manera que
sigui, i sobretot, Sr. Conseller, tenint el reforç, si el vol acceptar,
el reforç del Parlament de les Illes Balears, el que hem d’intentar
és almanco intentar influir, en la mesura del possible, en les
mesures que proposi el Govern espanyol front a Europa.

Miri, la revisió de la PAC té aspectes positius i té aspectes
no tan positius, negatius podem dir perfectament; per un
costat, dissociar les ajudes directes de la producció és una
mesura que ens pot beneficiar, i li vull recordar, Sr. Conseller, la
visió de futur que tengueren vostès que quan ara s’estan
potenciant des d’Europa les ajudes directes, resulta que el
govern del pacte, el seu govern ha intentat negar sempre
aquestes ajudes directes i que les volien excloure de la política
agrària de la nostra comunitat. Aquesta dissociació d’ajudes
directes serà només, o millor dit, serà per a tota l’ajuda de la
política agrària comuna, excepte per als fruits secs.

L’ajuda permanent per a fruits secs, que és una de les
propostes que es fan, no és dolenta, és bona; almenys ja queda
definitivament fixada una ajuda o un principi que voldrà ajudar
els pagesos productors, per tant és bo, de manera permanent,
no hauran cada deu anys discutint el futur d’aquest sector. Ara
bé, aquesta ajuda permanent ha de venir acompanyada d’un
finançament adequat, i és aquí on en aquest moment nosaltres
hem de fer valer la nostra veu. El finançament no és bo: oferir
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100 euros per hectàrea és, més els 109 possibles euros que
puguin aportar els estats membres, és absolutament insuficient.
Des del nostre punt de vista, s’ha de mantenir, com a mínim, els
243 euros que aporti la Unió Europea, i donar com a alternativa,
si les comunitats autònomes o l’estat de cada país vulgui, si
realment creu que és important el seu sector, vulgui contribuir
d’una manera important econòmicament a sostenir aquest
sector.

Parlar d’ecocondicionalitat i sistema de modulació dinàmica,
Sr. Conseller, és important per a la nostra comunitat, si bé, la
primera mesura, l’ecocondicionalitat, pot ser favorable i pot ser
adequada en tant que condicionam totes les ajudes europees
o totes les ajudes al sector agrari a complir certs paràmetres que
ajudin al sosteniment mediambiental, el cert és que això
significarà un encariment. I haurem de saber com pagam aquest
encariment als pagesos, per mor que això significarà, a més, que
aquest encariment de costs lleva competitivitat al sector. És a
dir, si ara ja tenim dificultats de competir amb l’ametlla de
Califòrnia, com no en tendrem si encara augmentam els costs i
resulta que els preus encara seran més baixos els de Califòrnia
que els nostres.

Nosaltres no podem estar d’acord, almenys en principi, amb
la modulació dinàmica amb la qual s’estableixen una sèrie de
graus per pagar les ajudes. Aquí perjudicarem primordialment
els pagesos, a títol principal, i als pagesos que tenen mitjanes
explotacions; és a dir, justament les poques explotacions que
tenim a la nostra comunitat que poden ser rendibles. Però crec,
i aquest és l’àmbit en el qual ens hem de moure, Sr. Conseller,
hi ha unes normes que ens estan intentant marcar el territori,
però dins aquest territori, dins aquest àmbit, nosaltres hem de
tenir o hem de proposar la nostra proposta. És prou
indeterminat el marc que se’ns marca que, des de Balears, és
imprescindible oferir a la comunitat espanyola i sobretot a la
comunitat europea, oferir una proposta que pugui sortir a
defensar els interessos dels nostres pagesos.

És convenient deixar de banda, Sr. Conseller, les pancartes,
les manifestacions, les fotos i posar-nos a fer feina. És
necessari que vagi a BrusselAles si hi vol anar, però a fer feina,
amb propostes, amb un projecte definit, amb un projecte, Sr.
Conseller, que si vostè ens ho presenta aquí i és raonable
tengui en compte que li donarem suport tots i això li donarà
bastant més força; però és hora que presenti un projecte ja, és
hora, Sr. Conseller, de posar-nos a fer feina i ràpid, perquè el
temps se’ns acaba.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. En nom del Govern, té la paraula el Sr.
Conseller d’Agricultura pel temps de 10 minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també, Sr.
Cardona, per haver donat ocasió de debatre aquest tema en
aquesta Cambra. Efectivament, vostè fa una sèrie de referències
als cultius de secà, bàsicament els cereals i els fruits secs, i fa
referència la seva interpelAlació a l’actual situació davant la
revisió de la PAC. Vostè diu que les Balears són líders en
producció d’ametlla i garrova i que no és normal que no es faci
sentir la nostra veu; Sr. Cardona, l’hem feta sentir, la seguim
fent sentir i la farem sentir. No just hem anat a BrusselAles, hem
anat a BrusselAles convidats per les organitzacions agràries i les
cooperatives, com era el nostre deure i la nostra obligació, però
hem fet molta feina. Aquests anys hi ha hagut moltes dificultats
en el camp de les Illes Balears, jo no he de repetir la llista
d’infortunis com la sequera, les pluges fora de temps, les
malalties dels animals, però li puc assegurar una cosa: ni un
moment, amb totes aquestes dificultats, ni per un instant ens
hem deixat de preocupar pel sector del secà i pel sector dels
fruits secs. No és cert, Sr. Cardona, que del 99 ençà no s’hagi
fet res més; s’ha fet moltíssima feina, ara en parlarem, i s’han
obtingut resultats molt importants, no suficients, però se n’han
obtingut. Tampoc no és cert, Sr. Cardona, que aquest Govern
negui els ajuts directes, ara en parlarem i ho veurem amb fets,
dades i resultats.

M’agradaria començar, bé, seré molt breu, perquè hi ha
moltes coses, m’agradaria començar per un línia d’actuació que
hem dut aquest Govern, que ha estat promoure els distintius de
qualitat i estratègies diferenciadores de la producció autòctona,
també dins el secà. En aquest sentit, a la present legislatura
s’han impulsat i s’han aconseguit quatre noves indicacions de
qualitat: la marca de garantia Ametlla Mallorquina; la
denominació d’origen Oli de Mallorca; la indicació geogràfica
Vi de la Terra Illa de Menorca, perquè evidentment, la vinya
també té a veure amb el secà, la indicació geogràfica Vi de la
Terra Serra de Tramuntana Costa Nord. Això són fets, realitats
contundents, i en aquest moment s’està acabant la tramitació
de la indicació geogràfica Vi de la Terra de Formentera. Per tant,
no és cert que no s’hagi fet res, aquí hi ha fets i realitats i hi ha
una cosa molt clara que la podem trobar a avui a moltes bandes,
l’ametlla nostra és més present que mai a l’abast dels
consumidors. Per primera vegada comença a ser significativa la
presència de l’ametlla en productes, com pugui ser el bessó que
es comercialitza a la distribució, o com pugui ser el torró o com
puguin ser farines i d’altres derivats, que estan sent presents
i cada vegada més a l’abast dels consumidors.

El tema de les ajudes europees. Li he de recordar que, a
iniciativa d’aquest Govern, en concret del conseller Joan
Mayol, tot a l’inici de la legislatura, es va crear un front comú
amb les comunitats autònomes que tenen un sector de fruits
secs important per exigir davant les instàncies comunitàries
l’establiment d’una ajuda permanent que, com a mínim, fos
igual a les dels plans de millora, que són de 241 euros per
hectàrea. Es va fer molta feina, es va aconseguir realment tenir
un pes, que el ministeri acollís les peticions d’aquesta
plataforma i l’any 2000, 2001 i 2002 la defensa del sector de
fruits secs ha estat encapçalada per aquesta plataforma de
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comunitats que hi segueixen fent feina, com no fa massa mesos
hi va haver la darrera reunió a Barcelona de treball d’aquest
grup de comunitats. Per tant, no és cert que no s’hagi reunit i
que no s’hagi fet feina, se n’ha feta i molta. Sense anar més
enllà, a la darrera conferència sectorial es va plantejar per part
d’aquest conseller, per part meva, per part del Govern de les
Illes Balears, el tema dels fruits secs, vista la nova situació de
les finançació de les ajudes comunitàries després de la darrera
reunió del Consell Europeu de BrusselAles i l’acord per mantenir
el suport financer a l’agricultura fins a l’any 2006 i a l’any 2013.
Per tant, hi ha fets i hi ha realitats.

És cert que la comissió d’agricultura a la Unió Europea, de
moment, treballa una ajuda totalment insuficient, la de 209
euros, que, a més a més, ha de ser cofinançada per part dels
estats. No hi estam d’acord, com vostè molt bé sap, en això crec
que coincidim, i el nostre plantejament és que siguin ajudes
permanents i com a mínim equivalents al que eren els plans de
millora. Hem de dir, de totes maneres, que els plans de millora
han estat vigents dotze anys i que el sector de fruits secs de les
Illes Balears ha rebut una mitjana de subvenció anual
aproximada d’uns 1.250 milions de pessetes anual, beneficiant-
se uns 5.000 productors.

En el que fa referència als cultius herbacis, als cereals, vostè
ha donat la darrera referència crec de l’any 99, s’ha referit a
l’any 1682, jo li he de dir que els anys posteriors s’ha seguit
augmentant, l’any que va venir, l’any vinent, jo ho tenc com a
any 2001, es va passar a 1.781 milions de pessetes; l’any 2002,
hi ha unes previsions de 1.870 milions de pessetes. No hi està
en contra aquest Govern dels ajuts directes, Sr. Cardona, és que
han seguit augmentant, estàvem a 1.426 l’any 98 i avui estam a
1.870 milions d’ajuts directes al sector d’herbacis. Per tant,
aquest Govern ha treballat de valent i ha aconseguit una millora
molt significativa de la subvenció al sector d’herbacis.

El sector de vinya, que és molt més rendible que el sector
d’herbacis i que el sector d’ametllerars, ha estat objecte d’una
important línia d’ajudes a la reestructuració del vinyet: s’han
aprovat 31 plans plurianuals que afecten 389 hectàrees, amb
una subvenció de 2.315.720 euros, dels quals ja se n’han pagat
1.559.582 euros.

No deixem de banda les ajudes a les indústries, perquè el
sector de secà un dels seus eixos de futur és la transformació.
Voldria assenyalar que les ajudes a la indústria agroalimentària
l’any 2001 i l’any 2002 per millorar la transformació d’aquests
productes ha estat important: fruits secs, tres expedients, amb
una inversió total de més d’1 milió d’euros i amb una ajuda de
515.862 euros; sector de vi, dinou expedients, amb una ajuda
d’1.714.000 euros; l’oli, cinc expedients, amb una ajuda de
309.000 euros.

Però, dins el sector de fruits secs, hem de remarcar que les
condicions d’aquests anys han estat molt dolentes per una
sèrie de circumstàncies climatològiques que han afectat
aquests cultius. Què ha fet aquest Govern? Una línia de
préstecs, de crèdits per palAliar els danys de la sequera de l’any
99 i l’any 2000, a la qual s’hi han acollit 781 pagesos, que han
tramitat préstecs per valor de 1.716 milions de pessetes, amb un

cost anual per al Govern de les Illes Balears de més de 100
milions de pessetes. Reposició d’arbres: es va crear una línia
d’ajudes per facilitar la reposició d’arbres afectats per la
sequera, que s’havien mort, els arbres joves s’havien mort amb
nivells elevadíssims que superaven el 50% de morts, a causa de
la sequedat; es varen atendre 1.014 solAlicituds, s’han replantat
63.569 arbres, amb una subvenció de 127,13 milions de
pessetes. I per als productors de cultius herbacis, Sr. Cardona,
això és important, hi ha hagut una subvenció d’aquest Govern,
que vostè diu que està en contra dels ajuts directes, una
subvenció de 1.054 milions de pessetes per pal Aliar els efectes
de la sequera.

Jo crec que parlar d’aquestes xifres, parlar d’aquesta
intensitat d’ajuda al sector no són suposicions ni són paraules,
sinó que són realitats que ningú no pot deixar de banda. D’altra
banda, en aquests s’està tramitant una línia d’ajuts al sector de
viticultors i bodeguers, per mor de la mala anyada i de les
pluges fora de temps que, com és sabut, varen provocar una
catàstrofe real dins el sector vitícola i té també molt bona
acceptació.

D’altra banda, s’ha augmentat del 30 al 60% la superfície de
blat per acollir-se a l’adquisició subvencionada de llavor
certificada, a causa que enguany també hi ha hagut molt mala
collita de blat.

Per acabar, assenyalar que s’ha dut a terme una extensa línia
de suport a projectes d’investigació d’experimentació en
produccions de secà, en vistes a augmentar produccions i
disminuir costs; així, es duen a terme alguns projectes
importants, com és la recuperació de la malvasia, la selecció
clonal i sanitària de varietats de vi autòctones de les Illes
Balears; la colAlaboració amb els assaigs estatals de cultivar
d’olivera; la tipificació, cartografia i avaluació de les pastures
de les Illes Balears. Es duen a terme molts de projectes de
demostració a finques colAlaboradores amb diverses noves
varietats de cereals i lleguminoses; estudis d’adobament,
experiències demostratives de vinya, experiències en garrovers
i en ametllers.

En divulgació s’ha fet molta feina. Les primeres jornades
tècniques de l’ametlla el 15 i 16 de març del 2002, a Inca, amb la
participació de més de 200 productors. La celebració de la
primera fira de l’ametlla a Inca i les jornades gastronòmiques
sobre l’ametlla dia 15 i 24 de març. El viatge de productors de
les Illes Balears a Catalunya per tal d’estudiar el projecte de
transformació i comercialització. La visita a Toledo amb
productors d’oliva i d’oli per tal de conèixer les experiències de
comercialització d’olis amb denominacions d’origen.

I per últim, com a novetat, important, destacar que dins
aquest mes de novembre, s’ha creat una nova línia d’ajuts que
s’emmarca dins els projectes agraris amb càrrec als fons de
rehabilitació d’espais turístics, i que té per objecte afavorir el
manteniment i desenvolupament de conreus arboris més
característics i tradicionals de les Illes Balears. Es planteja amb
aquesta mesura un suport per plantar arbres, de 18 euros per
arbre, ametllers, garrovers, figueres, albercoquers, altres arbres
de secà, que crec que és important. I és una adequada
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constatació de la importantíssima feina, crec que no són
paraules, Sr. Cardona, són fets, són dades, vostè les té a la seva
disposició. Sempre es pot fer més, evidentment, vostè ja ho va
dir a la darrera interpelAlació, tot el que vengui és bo i vengui
d’allà on vengui, sempre es pot fer més, però li puc assegurar
que aquest govern els deures els té ben fets i encara no hem
acabat, ens queden una sèrie de mesos en els quals pensam
seguir amb aquesta tasca.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura per la seva
intervenció. Grups que vulguin intervenir? El Sr. Joan Bosco
Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula per cinc minuts.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, i molt breument. Hem escoltat el debat
entre el Sr. Cardona i el conseller en aquesta interpelAlació, i la
veritat és que ens hem quedat amb una idea, després de
conèixer tota la feina feta per part de la conselleria, ens hem
quedat amb una idea i és que, des de Balears és difícil influir en
la política europea. I la proposta que hi havia des del Grup
Popular és que influíssim en l’Estat perquè aquest canviés la
política agrària comunitària en les seves negociacions amb la
Unió Europea. Bé, nosaltres creim i hem defensat sempre que
qui té la competència és qui ha d’anar a defensar davant la Unió
Europea o qui ha de negociar davant la Unió Europea les coses
que més li convenguin, i no fer-ho en aquest cas amb
intermediari, fer-ho mitjançant l’Estat.

De totes maneres, animam el conseller que defensi els
nostres agricultors a BrusselAles, ja sigui al costat de l’Estat o
ja sigui al costat de les organitzacions agràries, com va ser en
el seu moment, i a mantenir aquestes estratègies de suport, ja
sigui diferenciant els nostres productes, ja sigui amb ajudes
directes als agricultors.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Amer, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Es tracta evidentment de cultius estratègics per a les
Illes Balears i és important, per tant, el manteniment d’aquesta
superfície, que té molt a veure amb el paisatge, i per això és
important millorar els rendiments. Es tracta, per tant, com feia
menció el conseller, d’augmentar la rendibilitat amb projectes
com el que ha fet menció que es du a terme des del Govern de

les Illes Balears. I és en aquest sentit també que és important
augmentar sobretot aquestes subvencions de la Unió Europea;
i és en aquest sentit que en cultius herbacis, el conseller ja ha
fet menció, ja ha exposat aquests augments significatius que
s’han aconseguit, i en fruits secs, donat que els plans de
millora que han afectat positivament els cultius, així com la
industrialització i comercialització, és evident que la seva
propera finalització ha de permetre continuar amb les ajudes.

Les propostes per augmentar la rendibilitat passarien, per
tant, en fruits secs, és important mantenir les ajudes a les
organitzacions de productors; s’han de potenciar els cultius
com l’ametlla o la garrova, en les condicions tradicionals
perquè són fàcilment adaptables a tècniques de cultiu ecològic
o integrats; la potenciació de la indústria transformadora,
millores en la comercialització, consum d’aigües depurades per
a les noves plantacions i promocionar i potenciar les
assegurances als rendiments. En els herbacis de secà, també
s’han d’augmentar en aquest sentit, com hi fèiem esment, la
rendibilitat i per això és important incentivar l’ús de varietats i
tècniques de cultius adequades; les explotacions, també de
dimensions adequades i aprofitar també les possibilitats que
ofereix l’agricultura ecològica i integrada. I en tot cas, donat
l’ecosistema molt característic de les Illes, ecològicament també
molt estable, s’ha d’establir, com hem fet menció de tot d’una,
s’han d’establir aquestes ajudes compensatòries necessàries
per fer viables les explotacions.

En tot cas, des del Grup Parlamentari Socialista, esperarem
la moció pertinent. En tot cas, entenem que és bo que en parlem
d’agricultura, és un sector que necessita evidentment de la
nostra preocupació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. Sr.
Cardona, vol intervenir perquè li toca, per rèplica? Té la paraula,
per cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo agraesc la intervenció i el to
tant del Sr. Conseller com de la diputada del Partit Socialista;
però al Sr. Conseller li he de dir que ha sortit amb un to triomfal
i jo crec que de triomf res, de triomf res, jo crec que hem de tenir
una miqueta més de preocupació. Miri, Sr. Conseller, vostè avui
afirma amb rotunditat i m’alegra sentir-ho, que vostès sí creuen
en les ajudes directes, i per ilAlustrar-ho, per exemple, parla de
les aportacions o dels increments d’ajudes als cereals. Amb els
tres anys que van del 96 al 99, Govern del Partit Popular, varen
augmentar 700 milions de pessetes; amb els tres anys que
governen vostès, 99-2002, han augmentat 200 milions de
pessetes, aquest és el diferencial.

Però veurà, és que jo li vull mantenir, perquè hi ha
documents i si vostè no ho coneix jo estic disposat a dur-los-hi,
hi ha documents, hi ha documents no només escrits, sinó
gràfics fins i tot d’operacions del seu antecessor, precisament
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del Sr. Mayol en televisió i aquí en el Parlament, dient que la
política agrària de Balears ha de canviar, fins i tot el seu
portaveu d’agricultura en aquesta Cambra, el senyor, el
p ortaveu del PSM, ara no me surt el nom, va dir, el Sr. Gomila -
gràcies-, el Sr. Gomila va dir, quan l’any passat plantejàvem
incrementar ajudes per als pagesos per a plans específics en
secà, que era de cereal i d’ametller, deia que nosaltres el que
volíem era una repartidora. I ara resulta que la Comunitat
Europea diu que la millor manera d’assegurar una ajuda a la
renda per als pagesos és, precisament, a través de les ajudes
directes. Expressió que jo subscric totalment i que crec que val
la pena aferrar-se a ella i és quan parla que el sistema actual de
la PAC no garanteix una adequada distribució d’aquestes
ajudes a la renda, en tant que es fan en funció de la producció
i ens trobam, que jo ho consider absolutament injust, que, per
exemple, àrees del nord d’Europa que tenen una producció molt
més alta i que per tant tenen menys problemes de rendes que
nosaltres, que els nostres pagesos tenen una subvenció més
elevada que els pagesos d’aquí que tenen uns rendiments més
baixos. I com que tenen aquests rendiments més baixos, l’ajuda
directa és inferior.

Clar, aquest canvi de filosofia i aquesta acotació que fan al
document de reforma, de revisió de la PAC, crec que val la pena
fer-lo servir. I jo no pretenc canviar la política europea des de
Balears, però sí pretenc que sent nosaltres una comunitat
important en aquest tipus de produccions facem valer la nostra
veu. I, Sr. Conseller, no és cert que es creàs la plataforma de
comunitats a través del Sr. Mayol, la plataforma de comunitats
que diu vostè, és la comissió d’estudi que es va formar en el
juny del 99, que encara era conseller qui li parla i hi va estar poc
temps, però un temps sent-ho. I quan es va fer aquesta reunió,
a la primera reunió que es va fer va ser en aquella època i es va
muntar un grup de comunitats que estaven afectades intentant
treballar per a això. I en aquell moment nosaltres érem els
primers, en aquest moment ja no podem dir el mateix.

I clar, parlar de projectes que fan és magnífic, parlar de
recuperació de la malvasia quan vostès no l’han començada ni
saben de què els parlen, entre d’altres raons perquè fa més de
cinc anys que s’hi està treballant, no s’atribueixin projectes que
no han fet. Digui coses noves, digui coses que han fet, digui
mesures noves que no sigui ajudar els mals que hem passat els
darrers temps, diguin ajudes concretes directes que hagin
pogut crear, o indirectes; quin projecte, veurà, i és que l’he
escoltat atentament, me pareix molt bé que facem un projecte
experimentar de cultivar d’olivera, però això estava sembrat molt
abans que vostè entràs a la conselleria, fins i tot el seu
predecessor. No, miri, en lloc de parlar d’aquests temes, parlem
de quin és el projecte que vostè presenta a la conferència
sectorial d’agricultura d’Espanya? Quin és el projecte que
vostè diu que ha anat a discutir, a més de fer manifestacions,
quin és el projecte que vostè presenta per al sector dels fruits
secs que és en aquest moment el que està en perill, no la vinya,
el sector dels fruits secs és el que està en perill, quin és el
projecte que vostè presenta i que defensarà perquè puguem
beneficiar els pagesos?

Jo li parlava, Sr. Conseller, que si vostè aquí presenta un
projecte raonable, tendrà el suport de tots; jo li deia que

necessitam més duros, que necessitam més finançació que la
proposta que hi ha. I estan fent moltes altres coses, a part
d’oferir als ciclistes, com varen dir que farien la bosseta
d’ametlles per així com anassin passejant per dins Mallorca. Hi
ha qualque cosa més a fer, s’ha de presentar i no només fer una
relació d’ajudes que hem concedit, que són les ajudes previstes
que s’han donat tota la vida. Sr. Conseller, jo li parl de projecte,
de projecte de futur, li parl de quina és la proposta que
nosaltres hem de fer, quina és la proposta que farà Balears per
defensar aquests sectors? D’això m’agradaria sentir-n’hi parlar.

Fins i tot li vull oferir el suport quasi sense saber el que diu,
perquè no ha dit res, però és necessari tenir aquest projecte fet;
és necessari poder presentar a Madrid aquesta discussió, per
intentar influir en la resta de comunitats autònomes i
efectivament intentar influir en la decisió espanyola de cara a
defensar els interessos de Balears. Això és el que hem de fer i
vostè fins ara no ho ha fet, vostè espera sempre ser darrer, i ser
darrer tal vegada hi arribarà tard, Sr. Conseller, en aquests
moments es prenen decisions i postures respecte d'aquest
sector, i aquest sector es troba en perill. I si deixem caure
aquest sector, el 90% del territori de Balear, del territori agrari,
naturalment, també estarà en perill.

Crec que val la pena, vostè ha sentit a la diputada del Partit
Socialista, que està en la mateixa línia, hem de buscar sortides
per a aquest sector. S'ha de parlar menys de filosofia i més de
fets. Ara és l'hora, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller d'Agricultura, té
cinc minuts per tancar el debat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Cardona, no repetiré el que
ja he dit, perquè crec que ha estat clar, és a dir, en matèria
d'ajudes de la Unió Europea, evidentment hi ha d'haver una
ajuda directa, permanent al sector dels fruits secs, que a les Illes
Balears són l'ametlla i la garrova, i això ha de ser així. De quina
quantia? Com a mínim, ja ho he dit abans, igual a la que tenien
els antics plans de millora, aquesta és la nostra postura. Moltes
gràcies pel seu suport, que jo el don per descomptat, com el de
tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra. És un tema
evident, i fins ara totes les comunitats autònomes amb
presència d'aquesta classe de cultius ens hem mogut en
aquesta línia.

Jo, Sr. Cardona, supòs que vostè a la conferència, al juny
del 99, no li discutesc el que vostè va fer, però és que el 2000,
a una altra legislatura, es va fer una cosa diferent, tal vegada
amb la mateixa línia, però una cosa diferent que va ser la
convocatòria, a instància del Govern de les Illes Balears, als
consellers de les comunitats autònomes, i la constitució d'una
plataforma que ha estat decisiva perquè el Ministeri
d'Agricultura tengui en compte les reivindicacions d'aquest
sector, que és molt mediterrani i molt específic, d'una sèrie de
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comunitats autònomes, i potser de vegades sigui tengut poc en
compte des de Madrid.

No sé si respecte dels ajuts directes es pot haver dit una
frase o una altra, si s'ha parlat que són una repartidora o no se
n'ha parlat, jo el que crec és que hi ha d'haver una política
agrària de les Illes Balears, la política agrària de les Illes Balears,
una política agrària nacional, en definitiva, s'ha de basar en
incorporar els elements de la política europea, de la política
espanyola i mesures ajustades a partir dels recursos i de les
necessitats dels agricultors de les Illes Balears, i, per
descomptat, jo no he adoptat i me'n guardaria prou d'adoptar
un to triomfal amb un sector amb tants de problemes i amb
tantes dificultats de tots prou conegudes i tan evidents. Tots,
quan veim l'abandó dels ametllerars, que no em digui que en té
la culpa aquest govern perquè crec que és un fet constatable al
llarg d'un llarg període de temps que hi ha moltes raons, moltes
causes, i si es vol fer una interpretació simplista pot ser que
nosaltres tenguem la culpa de tot, però crec que ens trobam
davant uns fets que són objectius, que tenen causes
estructurals, causes de fons, aquest govern ha fet molta feina,
sense entrar que vostè com a conseller en fes o en deixàs de fer,
que jo no hi he entrat, el que li dic és que aquest govern ha fet
molta de feina i en continuarem fent, pens, bàsicament
mantenint aquesta política de demanar aquesta ajuda que és
justa i necessària, però també afavorint la transformació, la
comercialització, la millora de la qualitat dels productes, que és
una realitat, hi ha molt per fer, però ja és una realitat.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura. Amb la seva
intervenció queda substanciada la InterpelAlació 2089, respecte
de la política de secà i de fruits secs.

III. Moció RGE núm. 3848/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a aigües depurades, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 2088/02.

Passam al punt següent de l'ordre del dia, que és una moció,
la 3848, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
aigües depurades per a reguiu, derivada del debat de la
InterpelAlació 2088. Per defensar la moció i plantejar-la, té la
paraula el Sr. Josep Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Crec que avui serà un ple totalment
agrari, a pesar que hi hagi molts de diputats a qui sembla que
això no els interessa massa.

La moció que presentam avui és a causa de la interpelAlació
que vàrem fer l'altra setmana, sobre la política d'aigües
depurades amb ús per a regadiu a la nostra comunitat. I la
veritat és que en el tràmit de la interpelAlació va quedar palesa
una trista realitat. En primer lloc, falta de coordinació entre la
Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d'Agricultura; en
segon lloc, no hi ha una garantia que la Conselleria de Medi

Ambient subministri als pagesos un cabal suficient, permanent,
a més, i amb condicions sanitàries i mediambientals adequades
per utilitzar l'aigua depurada per regar. No es desenvolupa el
Pla nacional de regadius en el que fa referència als regadius de
consolidació i millora, perquè no s'ha firmat l'acord marc de
desenvolupament del Pla nacional i que, en aquests moments,
som l'única comunitat autònoma d'Espanya que no té signat
aquest acord. La Conselleria d'Agricultura no desenvolupa la
seva part del protocol d'inversions en matèria de regadiu amb
aigües tractades. És, idò, un panorama decebedor.

Hem sentit anunciar grans coses, però la realitat és que no
s'ha fet res. En tres anys ni tan sols s'han aconseguit els
terrenys necessaris per construir les balses reguladores, com
pot ser la de Ciutadella, la d'es Mercadal, la d'es Pla de Sant
Jordi o la d'Inca, de la qual es parlava darrerament, a pesar que
ara tornen a dur-se als pressuposts d'enguany, ja deu ser la
segona o la tercera vegada que les tenim en els pressuposts, i
es presenten com una intervenció estelAlar. No s'ha executat, per
part del Govern de les Illes Balears, ni una sola obra que no
siguin les que varen quedar a punt de començar l'any 99, no es
du un criteri objectiu de prioritats per realitzar les obres o les
inversions. L'altre dia posava com a exemple que es projecten
inversions a àrees diminutes i d'interior, que no tenen cap
problema ni mediambiental ni de salinització, i per exemple es
deixa de banda i no es prioritza una àrea realment preocupant
com és la de Campos o la de Sant Antoni a l'illa d'Eivissa, on la
salinització per intrusió marina és gravíssima. És més, em va
preocupar que el conseller digués que abandonaven un
projecte que és dur els romanents d'aigua depurada de la
depuradora de Palma cap a Campos, aprofitant fins i tot la de
Llucmajor i la de Campos, i podent situar una balsa reguladora
dins el terme de Llucmajor, de manera que pogués subministrar
aigua a les dues vessants i poder regar 1.200 hectàrees al poble
de Campos, per un projecte que simplement és reutilitzar l'aigua
depurada que fa la depuradora de Campos; per tant, amb
moltíssim menys cabal i, per tant, evidentment, moltíssima
menys superfície de regadiu amb aigües depurades i mantenir
el problema de salinització dels aqüífers de Campos.

En el protocol que tenim hem perdut dos anys, realment hem
perdut dos anys, hem estat un any i mig per reunir una
comissió que s'havia de reunir als sis mesos, la convocatòria
pot ser d'uns o dels altres, pot ser també del Govern balear, que
és a qui li pertoca dur el liderat en aquest tema. No s'ha fet, com
dèiem, no s'ha fet cap tipus de labor, i això és greu, perquè
difícilment després podem tenir les instalAlacions o utilitzar les
instalAlacions que es construeixin, no s'ha fet cap feina en el
subministrament d'aigua depurada de qualitat, ja sigui perquè
és salada, com ha passat a Santa Eulàlia o a Sant Antoni, on
l'aigua tenia un nivell de sal molt elevat i impedia que s'utilitzàs
per aigua depurada, ja sigui perquè altres condicions sanitàries
no s'han resolt, ja que, com vostès saben, per regar amb aigües
depurades és necessari complir uns paràmetres sanitaris i
mediambientals, en funció del cultiu, també segons el tipus del
sistema de reg que s'utilitzi, en funció de la qualitat de la terra,
etc.

Bé, quines mesures ens han anunciat des de la Conselleria
de Medi Ambient? Miri, la potabilització, efectivament, el
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dessalatge de l'aigua depurada a Santa Eulàlia o un magnífic
acord del Consell de Govern que prohibia abocar aigua
depurada a la mar. I amb això ja ho hem arreglat tot. Com que
està prohibit tirar aigua depurada a la mar, ja no tenim
abocaments. Clar, però on la duim a l'aigua depurada?, què feim
amb l'aigua depurada si no s'han fet les inversions adequades
per poder-la utilitzar, sigui per a regadiu agrari, sigui per a
regadiu de zones verdes, sigui per recarregar aqüífers, què en
feim amb aquesta aigua depurada? I si no té la qualitat
necessària sanitàriament?, perquè clar fer lleis, fa un moment el
Sr. Conseller d'Educació deia que és molt fàcil, té raó, fer lleis és
facilíssim, ara ja tenim prohibit això, podem posar un tap a cada
emissari que va a la mar, ja tenim el tema solucionat. Fa falta
alguna cosa més que voler sortir al diari anunciant que han
prohibit tirar l'aigua depurada a la mar. Fa falta fer obres, fa falta
tenir la decisió de dur endavant aquest projecte de reutilització
d'aigua depurada.

La Conselleria d'Agricultura tampoc no s'ha cobert de glòria.
A pesar dels esforços que ens va dir l'altre dia que feien el Sr.
Conseller, la veritat és que obres començades i acabades de
projectes de la conselleria, ni una. I el problema, com vostès
poden pensar, no és només un problema d'agricultura, el
problema no és que els pagesos hagin de regar o no amb aigua
depurada, el problema és un problema molt més greu i que
afecta tota la societat. Com és possible, a quin país s'entendria
que un país com el nostre, amb la manca d'aigua que tenim, tiri
l'aigua depurada a la mar, que un país on les extraccions o,
millor dit, on el subministrament d'aigua, en el 95% dels casos,
surt d'aigua subterrània, on hi ha àrees amb els aqüífers
sanilitzats, àrees amb els aqüífers sobreexplotats, no es faci una
política decidida de reutilització d'aigües depurades? Jo crec
que no hi ha cap país del món que entengués que encara es
continua tirant l'aigua depurada a la mar. I és el que passa aquí,
és el que passa a aquesta comunitat. A cap lloc del món
s'entendria que amb els problemes que tenim aquí en l'aigua, no
es doni prioritat absoluta a aquesta qüestió. Tampoc ningú no
podria entendre que havent-hi finançament, perquè moltes
vegades tenim un problema greu però no tenim finançament per
fer-ho, per tant es manté el problema, però és que aquí tenim
finançament, aquí tenim finançament suficient per solucionar
aquests problemes, i ningú no ha pres cap decisió. Fora d'aquí
ningú no entendria que això passàs. Aquí sí, aquí, des del 99
tenim finançament. Per cert, que avui se'n parlava, finançament
treta a l'empara de l'article 20 de la Llei de règim econòmic de
Balears; convé tenir-ho en compte.

Aquí tenim la possibilitat d'utilitzar tota l'aigua depurada per
a diferents usos, com deia, des del punt de vista agrari, reg
agrari, reg de zones verdes públiques, recàrrega d'aqüífers, i
alliberar, sobretot, alliberar els pous i les captacions
subterrànies d'aquesta, de vegades, sobreexplotació que
t robam, i en canvi no hem fet res. O tal vegada sí, tal vegada sí
que hem fet alguna cosa, mirin, acusar els agricultors de
malgastar l'aigua i de sobreexplotar els aqüífers i, per tant,
prohibir les extraccions o limitar els cabals per a les seves
explotacions, però això sí, continuam tirant aigua depurada als
torrents i a la mar. Podem dir que els pagesos ho fan malament,
podem prohibir als pagesos treure aigua, podem dir-los que
redueixin l'explotació de les seves finques, això ho podem fer

perquè és el que és fàcil, com també deia, prohibir que es tiri
aigua a la mar; però el fet és que l'aigua depurada no s'aprofita
i per això, per això, arran del debat que tenguérem l'altra setmana
sobre aigua depurada, presentam aquesta moció.

I no es tracta d'una moció, si vostè l'ha llegit, grandiloqüent,
es tracta de quelcom molt senzill, elemental, és simplement  i
senzillament el principi, la base o els fonaments del que haurien
de ser les actuacions del Govern en aquesta matèria, per una
banda dur una política de depuració, millor dit, de reutilització
d'aigües depurades per a reg o per a d'altres usos de manera
coordinada dins el Govern, i sobretot entre les conselleries més
que competents en la matèria, com és la de Medi Ambient i la
d'Agricultura. D'altra banda, garantir als pagesos, als
beneficiaris de les concessions d'aigua depurada que tendran
suficient cabal, que no hi haurà pujades ni baixades, que a més
aquest cabal tendrà les condicions sanitàries i mediambientals
necessàries i exigibles segon la llei. I que, a més, al pagès se li
garanteixi que no tendrà un cost, que aquesta aigua la rebrà
sense cost. Per què?, perquè a veure si algú que té aigua dins
casa seva, dins un pou, està disposat a pagar perquè li duguin
aigua de fora, això és evident, i és la manera de primar i de
potenciar la utilització d'aigües depurades.

A més, és imprescindible, Sr. Conseller d'Agricultura, és
absolutament imprescindible signar i deixar de ser els únics que
no el tenim, signar el conveni marc o el document marc per a
desenvolupament del Pla nacional de regadius, pel que fa a
millores i consolidació de regadius. I, finalment, establir una
sèrie de prioritats objectives en les inversions que es facin o en
les obres que es facin per a utilització d'aigües depurades. Per
una banda, el primer de tot, consideram nosaltres, que és
resoldre els problemes de salinització dels aqüífers, és a dir,
s'han de dur, s'han de fer les obres d'utilització d'aigües
depurades per a reg allà on hi ha problemes de salinització,
perquè perjudiquen els aqüífers i la terra, i és on mal hi ha; s'ha
de dur l'aigua depurada on hi ha problemes mediambientals, on
els pagesos tenen interès a regar, i allà on puguem substituir
l'aigua potable, per dir-ho d'alguna manera, per aigua depurada.

No és tan difícil, simplement fa falta tenir una miqueta de
voluntat i una mica de cap per voler dur endavant aquests tipus
de projectes.

Jo esper que no només votin favorablement aquesta
proposta, sinó que a més tenguin consciència o prenguin
consciència de la importància d'aquest problema i que actuem
tots d'una vegada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció en
defensa de la moció. El Grup PSM-Entesa Nacionalista ha
presentat una esmena de supressió, la 4295. Per defensar
aquesta esmena, el Sr. Joan Bosco Gomila, té la paraula durant
deu minuts.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de supressió per
matisar un dels apartats que presenta el Grup Parlamentari
Popular i per substituir un altre d'aquests apartats.

Certament que amb la moció que presenta el Partit Popular
no s'hi pot estar en contra, no així amb la intervenció que ha fet
el Sr. Cardona, dient que en aquests moments no es fa res. El
cas més concret que jo conec és el de Ciutadella, la depuradora
sud de Ciutadella és ubicada a una zona on a les urbanitzacions
de l'entorn reben aigua bona salinitzada, per tant, amb molta sal,
i des que es va construir aquesta depuradora es parla de poder
intercanviar aigua bona per aigua depurada als pagesos, i ja
parlam de fa dotze o catorze anys; en aquests moments em
consta que es redacten els projectes i em consta molt més
encara que s'ha arribat a acords per poder adquirir la zona on ha
d'anar ubicada la bassa per després poder distribuir als
pagesos. Per tant, entenem que de feines se'n fan i que
s'executen acords.

Estam d'acord amb la moció que vostè ha presentat i
sobretot amb els punts 1 i 2 on s'insta, per una banda, el
Govern a reutilitzar les aigües depurades amb coordinació amb
les dues conselleries, la d'Agricultura i la de Medi Ambient, no
perquè no es faci, sinó perquè creim que és la manera de fer-ho
i, evidentment, creim que s'ha de servir aigua depurada amb
unes condicions, amb unes garanties sanitàries i de qualitat
adients. A nosaltres ens sembla realment obvi, però creim que
no és de més recordar-ho.

Quant al punt 3, on vostès diuen que aquesta aigua s'ha de
servir sense cost, nosaltres ho volíem matisar. Entenem que si
volem que els pagesos utilitzin aigua depurada, aquesta ha de
sortir amb més bon preu que l'aigua bona, i quan dic el cost parl
de les despeses que puguin tenir en aquests moments els
pagesos per poder regar, sobretot les de llum, i si se'ls garanteix
un cabal i una pressió suficient, és evident que l'estalvi que
poden tenir per una banda o una part d'aquest estalvi ha de
poder repercutir en el que és el manteniment de les obres
d'infraestructura que s'hauran de fer, que seran moltes i
possiblement cares. Per tant, el "sense cap cost" el volem
matisar, per una banda entenent que parlam que el cost ha de
ser per davall del que tenen en aquests moments per regar amb
aigua bona, però creim que sí, que s'ha de repercutir alguna part
dels costos d'aquestes infraestructures.

Pel que fa a l'apartat 4, hi estam d'acord. Consideram que la
colAlaboració entre les institucions és important i sobretot quan
aquestes institucions, com és el Ministeri d'Agricultura i la
Conselleria d'Agricultura, incideixen sobre un mateix sector. Per
altra banda, ja que el Pla nacional de regadius s'ha d'executar de
manera conjunta entre l'Estat i la comunitat autònoma, tal com
va dir el conseller a la interpelAlació que ha donat lloc a aquesta
moció, les relacions entre ambdues administracions es fa dins
un ambient de voluntat i de colAlaboració, i un pla que preveu
inversions en utilització d'aigües depurades per a reg agrícola
fins l'any 2008, amb una inversió de 57 milions d'euros, dels
quals 18,5 els ha d'aportar la comunitat autònoma, i la resta
l'Estat. Com he dit abans, l'execució de projectes que ha de fer

el Govern de les Illes Balears és satisfactori, tal com ens
recordava el conseller a la passada interpelAlació, i com jo li he
comentat de les finques de Menorca.

Pel que fa al punt 5, on el Partit Popular proposa instar la
Conselleria d'Agricultura i Pesca a desenvolupar els projectes
de reutilització d'aigües depurades per a reg acordats a la reunió
de seguiment de dia 29 d'abril del 1999, nosaltres entenem que
s'ha d'instar les dues administracions que van subscriure
aquest protocol i no només a una d'elles, i, en aquest sentit, a
la nostra esmena proposam que també s'insti el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació a continuar desenvolupant
els projectes de reutilització d'aigües depurades que es van
acordar a aquesta reunió de dia 29 d'abril de l'any 1999.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila per la seva
intervenció. Grups que vulguin intervenir? Sr. Ramon, del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Al Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista li agradaria que aquesta moció
pogués ser aprovada per unanimitat de tots els grups i pensam
que això és possible. En tot cas, des del nostre grup, suggerim
algunes petites modificacions que si el proposant hi estigués
d'acord i la Presidència ens autoritza, tal vegada amb un petit
descans es podria aconseguir un acord de consens que
permetés els diversos grups votar a favor.

Nosaltres, en general, estam d'acord amb l'esperit d'aquesta
moció, i suggeriríem alguns petits canvis que jo ara enumeraré,
si li ve bé al Grup Parlamentari Popular fer-ho d'aquesta manera.

En el punt 1, ja ho ha dit el representant del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que a pesar d'estar
d'acord amb el seu contingut, dóna la sensació, amb la redacció
actual, que no s'està fent absolutament res i que tot s'ha de
començar de bell nou. Nosaltres simplement proposam que
quan es diu que s'insta el Govern a desenvolupar, afegir "a
desenvolupar encara més la política de reutilització d'aigües
depurades", la resta seria igual.

En el punt 2, quant es diu que s'insta la Conselleria de Medi
Ambient, voldríem afegir, tot i reconeixent que és una qüestió
on la tasca de la Conselleria de Medi Ambient és absolutament
fonamental, "instar la Conselleria de Medi Ambient i també els
ajuntaments corresponents", perquè clar es fa molt difícil per a
la Conselleria de Medi Ambient poder depurar aigües que
estiguin en condicions quan des de les xarxes municipals, per
exemple, s'envia aigua amb un gran contingut de sal. O sigui no
seria eliminar la referència a la Conselleria de Medi Ambient,
seria afegir també "els ajuntaments corresponents per tal de
continuar amb la tasca de subministrament d'aigües depurades
d'acord amb els paràmetres exigibles en matèria de sanitat i medi
ambient", i afegiríem també "segons els usos i les
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destinacions", perquè pensem que quedaria més ben redactat
així, perquè és diferent segons que es destini a una cosa o a
l'altra.

El punt 3. Donam suport a l'esmena presentada pel PSM, en
el sentit d'eliminar "sense cap cost". Nosaltres pensem que ha
d'arribar als pagesos amb el menor cost possible, però que això
exigeix unes grans inversions per part dels recursos públics i
no podem posar això de "sense cap cost". I també afegiríem,
quan diu que insta el Govern a facilitar l'aigua, dir que això fos
"mitjançant les corresponents autoritzacions requerides per la
Llei d'aigües", ja que hi ha unes normes que s'han de complir,
que estableix la mateixa Llei d'aigües, i que és convenient fer
constar això perquè no es pot subministrar aigua en segons
quines condicions i al marge del que preveu aquesta llei.

Nosaltres, amb aquestes incorporacions hi estaríem
completament d'acord, i ja dic, ens agradaria, perquè pensam
que no desvirtuen el contingut de la moció, sinó que, en tot
cas, millora la seva redacció, que el Grup Parlamentari Popular
estigués d'acord amb aquestes petites modificacions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista. Sra. Amer, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Socialista volem manifestar,
una vegada més, la voluntat de reforçar aquestes polítiques que
acondueixen, evidentment, cap a l'equilibri, cap a aquesta major
sostenibilitat.

Efectivament, Sr. Juan Cardona, podem parlar de la
utilització d'aigües depurades per a reguiu, i en podem parlar
des d'aquesta serenor que ens permeten ara aquestes pluges de
l'estiu, és bo per al futur, a pesar de la buidor a què vostè feina
menció d'aquesta cambra.

Vull exposar aquí, i ara es compleix un any de la seva
celebració, els compromisos i el que es va parlar en el Congrés
Rural, ara fa un any, a una ponència concreta, "Aigua i
agricultura. El reguiu a les Illes Balears", una ponència amb
molta assistència de gent, a la qual va poder participar. Unes
propostes, com deia, del grup de treball d'àmplia participació
que segurament vostè coneix per aquesta publicació. I
precisament allò que s'hi destacava era la problemàtica de la
degradació dels recursos hídrics naturals, la manca de
previsions de les mateixes companyies subministradores, així
com també la manca d'interès en la utilització de l'aigua
regenerada. 

Tot i que la nostra comunitat és la que menys reguiu, menys
rega en tot l'Estat, la manca de perspectives de futur del sector,
la seguretat en la correcta depuració, el pagès encara

manifestava la seva reticència a l'aplicació d'aquestes noves
tècniques. Efectivament, i vostè ho mencionava, si es tira a la
mar una part important d'aquesta aigua depurada, en torn d'un
70%, es considera, per tant, una fortalesa que aquest recurs,
convenientment tractat, sigui ofert als regants per ajudar a
solucionar una part de la problemàtica general.

Les propostes d'actuacions del futur es dirigien clarament
a dignificar la figura del regant, una imatge d'agricultor modern,
competitiu, amb les accions següents: campanyes d'imatge a
favor del manteniment de l'activitat agrària i productiva,
moderna, competitiva i tenint en compte l'entorn d'economia
terciaritzada on, evidentment, hi ha un important potencial, un
important actiu, com és el paisatge; millores en l'eficiència del
reg, amb els programes d'ajudes, i també un pla d'inversions per
reforçar el paper de les comunitats de regants i augmentar la
superfície regada amb aigua regenerada.

Si així es manifestava, com feia menció, en aquest congrés
d'ara fa un any, en aquest I Congrés Rural, amb aquesta
ponència d'àmplia participació, hem de dir també que en el marc
del Pla hidrològic de les Illes Balears, en concret en el capítol 6è
de millores de regadiu es contempla clarament aquesta
p rogressiva substitució de les aigües subterrànies per a reguiu
per aigües depurades, és una actuació que es considera bàsica.

Per tant, i com assenyala el mateix article 55, es potenciaran
les actuacions i els recursos que suposin un major estalvi
d'aigua en cultius i en pràctiques que reutilit zin les aigües
depurades. També feia referència a les actuacions i en concret
es demanava que ho fes la Conselleria de Medi Ambient.
Aquesta diputada ha de referir-se a una resposta d'una
pregunta parlamentària seva, que mostra l'esforç d'inversió que
ha fet aquest govern en aquests tres anys, sobretot en
depuració terciària. I així com consta en el Diari de Sessions, el
6 de març del 2002, la consellera de Medi Ambient deia: "A
hores d'ara, l'IBASAN ha invertit des del juny del 99,
exclusivament en tractament terciari més de 15 milions d’euros.
A meitat del 99 les Illes Balears tenien un 6% de tractament
terciari a Mallorca a les depuradores de l’IBASAN, un zero per
cent a Eivissa i Formentera i un 39% a Menorca”.

I continuava: “Quina és la situació hores d’ara a cada una
de les Illes?”, i deia: “A Eivissa tenim un 70% del cabal hores
d’ara en tractament terciari. L’any 2003 serà del 95%. Hem
passat d’un zero a quasi un 95%”.

A Menorca. Aquest estiu deia: “A Menorca més del 73% de
tota l’aigua depurada tendrà tractament terciari; el proper any
serà d’un 85% del total”. I a l’illa de Mallorca es referia dient:
“Aquest any la depuració terciària a Mallorca a les depuradores
de l’IBASAN arriba al 50% del total de l’aigua depurada, i està
previst que l’any 2003 se superi aquesta xifra del 72%”. Per tant,
avanços significatius en depuració, allò que és garantir el
seguiment i aquest control de l’aigua després del seu ús i, per
tant, la nova incorporació al cicle en les millors condicions. 

Entenem per tant que podem parlar, i així s’ha manifestat per
part del conseller d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears, d’actuacions que poden ser conjuntes entre el Govern
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de les Illes Balears i també l’Estat espanyol quant a aquestes
actuacions previstes tant, com dic, al protocol, com també al Pla
nacional de reguius amb l’objectiu, evidentment compartit, de
racionalitzar aquest recurs escàs com és el de l’aigua.

Des del Grup Parlamentari Socialista i donades les esmenes
presentades tant pel portaveu del PSM com també les esmenes
presentades a aquests articles, a aquests punts de la moció,
crec que seria bo aquest recés de cinc minuts per poder posar
en comú totes aquestes esmenes. La voluntat, evidentment,
seria de poder aprovar una moció quant a uns acords de tots
els grups per unanimitat d’aigües depurades per a reg si podem
posar en comú totes aquestes esmenes que s’han presentat.

Jo de totes formes des del Grup Parlamentari Socialista i
parlant en temes d’aigua, no puc deixar de parlar de les
promeses de l’anterior president, el Sr. Matas, i si parlam
d’aigua jo vull insistir i recordar aquell conveni dels 21.000
milions. Vostès ho recordaran.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer, vagi acabant.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, ja acab, Sr. President. “El Consell de Ministres preveu
aprovar avui, 21 de maig -aquests eren els titulars del 99- el
Conveni hidrològic amb el Govern de les Illes Balears”.
Tanmateix aquesta sí que no s’ha pogut aconseguir, ni aquesta
ni tampoc el protocol general d’actualització, ni aquest conveni
de 21.000 milions, sinó un protocol que ja estava a punt de
signar, on hi havia precisament un programa de gestió de la
demanda i ús eficient de l’aigua d’11.510 milions de pessetes.
Continuam reclamant colAlaboració en temes d’aigua.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista.

Ara pertoca que el grup proposant de la moció sigui el que
ens digui si vol que facem un recés per poder... 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, jo no tenc inconvenient, però no importa cinc
minuts, amb tres minuts basta. És ràpid. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, se suspèn la sessió durant cinc minuts.

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió plenària, i jo demanaria al portaveu Sr.
Cardona, que és el proposant de la moció, si han arribat a acord
o no han arribat a acord, o fins on està disposat a acceptar.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sr. President. Utilitzant el meu torn de rèplica, vull
anunciar en part que s’ha arribat a alguns acords, que altres
quedaran pendents de cada grup, però per exemple en el punt
cinquè hem arribat a un acord i es modifica i queda redactat com
presenta la moció el Grup del PSM, és a dir, perquè quedi
constància i perquè no hi hagi error, el text  seria el següent: “El
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Agricultura
i Pesca i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a
continuar desenvolupant els projectes de reutilització d’aigües
depurades per a reg acordats a les reunions de la comissió de
seguiment del protocol subscrit amb el Ministeri d’Agricultura
el 29 d’abril del 1999, prioritzant-los en funció dels criteris
següents: a) Resolució dels problemes de salinització causats
per la intrusió marina a les zones costeres, on les extraccions
superen la recàrrega natural dels aqüífers. b) Resolució dels
problemes mediambientals. c) Interès dels agricultors en la
reutilització d’aigües depurades per a reg. I d) Possibilitat de
substitució dels actuals recursos d’aigua potable utilitza per a
reg per aigües residuals tractades”. Aquest seria el text que
hem acordat en el punt cinquè.

Respecte a la resta de punts, per la nostra part no hi hauria
inconvenient en acceptar algunes modificacions que els aniré
comentant en primer lloc. Mirin, al punt 1 Esquerra Unida
proposava que s’afegís que el Parlament instava el Govern a
desenvolupar encara més una política de reutilització. No, miri,
no; per una raó: perquè no l’ha dut, és a dir, no l’admetem
perquè no l’ha dut. Si l’hagués dut no hi hauria absolutament
cap inconvenient en dir que encara més, i menys quan estam
parlant de coordinació, que no hi ha estat, lamentablement.

En el punt 2, quan em parlava que s’havien d’incloure els
ajuntaments, ho justificava vostè, Sr. Ramon, en el fet que
molts d’ajuntaments subministraven aigua depurada per a
reguiu, duien a la depuradora aigua salada, i així insistia també
el Sr. Gomila quan parlava de la depuradora de Ciutadella. Això
s’arregla molt fàcilment: autoritzin dessaladores, donin aigua
bona als ciutadans i l’aigua depurada no tendrà sal i podrem
regar. No importa modificar acords, basta fer el que toca: donin
aigua bona, permetin que els ciutadans tenguin una aigua
bona, permetin que els ciutadans tenguin dessaladores i veurà
vostè com a Ciutadella no hi haurà el problema que les aigües
depurades siguin salades i no es pugui regar. O a altres
ajuntaments, com deia el Sr. Ramon. Per tant entenc jo que
l’argument no és vàlid, però si aquest és el cas, com que hi ha
ajuntaments que tenen dessaladores pròpies, si aquest és el cas
per arribar a un acord no tenc inconvenient en afegir al punt 2,
i el text  quedaria redactat de la manera que li dictaré, Sr. Lletrat,
sempre que ho admetin o el votin favorablement: “El Parlament
de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi Ambient i als
ajuntaments corresponent a garantir el subministrament d’un
cabal permanent d’aigües depurades als agricultors en
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condicions sanitàries i de qualitat que assegurin el compliment
dels paràmetres exigibles en matèria sanitària i mediambiental,
en funció dels usos a què es destinin aquestes aigües”.

Respecte al punt tercer, aquest és un dels temes, si tant
volen, més importants, i és què pagaran els pagesos per
aquestes aigües, el cost. Jo els vull dir que abans, el compromís
que tenia el govern del Partit Popular i compromís que tenia el
Partit Popular era que al pagès l’aigua depurada no li costàs.
D’aquí que al punt tercer proposàvem que el Govern havia de
facilitar l’aigua depurada sense cap cost per als agricultors
interessats. La Conselleria d’Agricultura actual, el Govern
actual vol que els pagesos paguin; això sí, ho posen bé, el
menys possible, però vol que els pagesos paguin. La nostra
postura és que, als pagesos, els surti l’aigua de franc perquè en
el fons els pagesos ens estan fent un favor, estan assimilant,
estan reciclant, estan reutilitzant una aigua que està produint
tota la societat i, sobretot, els nuclis urbans, perquè per
descomptat que els pagesos fan poca aigua depurada. Per tan t ,
és just que de la mateixa manera que col Alaboren en un
problema de la societat, que la societat també pagui alguna
cosa. I a part, voldria que m’explicassin com convenceran un
pagès que ja té aigua i que té un pou en condicions per què i
per quin motiu ha de canviar una aigua i encara, a més, pagar el
projecte d’infraestructures. El projecte d’infraestructura, i així
estava conveniat i aquest és un dels objectius del protocol, és
que el pagui l’administració, una part, com és natural, una part
petita, minúscula, la comunitat autònoma, i una part, la més
important, el Ministeri d’Agricultura. Així està establert i així
s’ha de fer. 

Per tant nosaltres ens oposam a la voluntat del govern del
pacte que els pagesos paguin per tenir aigua depurada per
regar, i ens hi oposam no només pels que ja tenen aigua bona,
sinó pels que no tenen aigua, perquè precisament per la seva
necessitat crec que necessiten aquest tipus d’inversió i que
se’ls subvencioni d’aquesta manera. Per tant de cap manera no
podem admetre l’esmena que presenta el PSM i que defensa
Esquerra Unida i també el Partit Socialista perquè els pagesos
paguin i, per tant, s’elimini l’expressió de “sense cap cost”. El
text quedarà com ve redactat en principi pel nostre grup.

I res més, Sr. President. Aquests serien... Perdó, al punt 4 no
hi ha, o no conec que s’hagin presentat esmenes, i per tant
nosaltres el mantenim així com ve. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció per fixar
posicions i per contradicció respecte a la intervenció. 

No té torn, únicament ha de contestar-nos, Sr. Ramon, si
accepten el canvi proposat en el punt dos.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. No acceptam els canvis perquè no van en
la nostra línia. Demanaríem votació separada dels punts 1, 2 i 3,
per una banda, i els 4 i 5 per l’altra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Idò arribats a aquest pun t  i
substanciat el debat, el que procedeix és passar a la votació.
Votaríem, en primer lloc, els punts 1, 2 i 3 de la moció
presentada. Votam primer els punts 1, 2 i 3. Senyores i senyors
diputats... 

(Remor de veus)

Encara no hem arrencat. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: Vots favorables, 22; vots en contra,
26. En conseqüència queden rebutjats els punts 1, 2 i 3 de la
moció presentada pel Grup Parlamentari Popular. 

Plant ej si els punts 4 i 5 de la moció s’aproven per
assentiment o per unanimitat. S’aproven? Per tant, aquesta
moció queda aprovada en el que respecta als punts 4 i 5.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 3091/02, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular, relativa a implantació en el
sistema balear de salut de la prestació sanitària
complementària consistent en l'assistència odontològica.

I substanciat aquest debat passam al següent punt i darrer
de l’ordre del dia, que és una proposició no de llei, la 3091,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
en el sistema balear de salut de la prestació sanitària
complementària consistent en l’assistència odontològica. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el dret
a la protecció integral de la seva salut que tenen els ciutadans
és un dret que ja estava reconegut per la Constitució des de la
seva aprovació i, a més, és un dret que com vàrem veure fa
p ocs dies ha recollit el Projecte de llei de salut que ha presentat
el Govern davant aquesta cambra, i el reconeixement d’aquest
dret a la protecció integral de la salut imposa l’obligació als
poders públics, a tots els poders públics, com tants d’altres
drets, però avui parlam d’aquest, de prendre les mesures
adients per tal de fer-lo efectiu. Per què dic això? Dic això
perquè és en aquest sentit que avui hem presentat aquesta
proposició no de llei, és amb aquesta finalitat de poder oferir
una atenció integral a la seva salut a tots els ciutadans de les
nostres illes.

Des de dia 1 de gener -jo crec que tots els aquí presents ja
ho coneixem- tenim les competències en matèria sanitària a la
nostra comunitat, i amb elles ha sortit un nou escenari, un nou
escenari de competències sorgit després del traspàs d’aquestes
funcions. Resulta que des de la comunitat autònoma es poden
implantar prestacions sanitàries complementàries a les que són
bàsiques i s’implanten a tot el sistema nacional de salut,
prestacions complementàries que jo crec que coneixem també
tots molt bé perquè, de fet, des de la Conselleria de Salut s’han
anunciat unes quantes que són les que el Govern del pacte vol
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impulsar sobretot a partir del gener de l’any que ve, unes, per
cert, més adients al nostre criteri que unes altres, però en
definitiva això no és un debat que tenguem avui i ens centrarem
a la qüestió.

Avui des del Partit Popular el que volem és defensar,
emperò, una altra d’aquestes prestacions complementàries que
nosaltres consideram importantíssima, però que ens fa l’efecte
que el Govern l’ha oblidada, i estic parlant de l’assistència
odontològica a tota la població que per prescripció facultativa
ho hagi de menester. Estic parlant d’aquelles persones que
hagin de menester una pròtesi -o el que vulgarment s’anomena
“aparatos”- a les dents, i que no hagin de menester anar a la
sanitat privada, a l’odontòleg de la sanitat privada, i que la
sanitat pública pugui oferir aquest servei de diagnòstic i de
colAlocació i control d’aquestes pròtesis. 

Es va anunciar per part del president de la comunitat
autònoma, el Sr. Antich, en el debat de l’estat de la comunitat,
que s’implantaria com una cosa molt nova l’assistència
sanitària bucodental per a nins fins a 14 anys. Bé, llevat del fet
que aquesta prestació pràcticament es feia tota, és a dir, no ha
suposat cap novetat perquè hi havia el que s’anomenava el
p rograma del niño sano, que ja es feia, potser hi han afegit una
petita coseta més però realment es feia, nosaltres el que volem
amb aquesta iniciativa és donar una passa més, és a dir, volem
anar més enllà, no tan sols oferir l’assistència sanitària
bucodental, sinó, a més, oferir aquesta assistència de la qual
parlava, que és l’odontològica, les pròtesis a les dents.

Quins són els colAlectius més afectats? Bé, realment des de
l’oposició es fa difícil fer un estudi de viabilitat d’aquesta
prestació, perquè des de l’oposició la informació que tenim és
bastant minvada. A posta el que demanam en aquesta cambra
no és la implantació directament, sinó que el Govern -fins i tot
l’hem deixada tan oberta per tal que es pugui aprovar- demanam
que estudiï la viabilitat d’implantar aquesta prestació nova a la
nostra comunitat. Com deia, els colAlectius més afectats, sense
perjudici que aquest estudi pugui determinar altres coses,
serien sobretot els nostres fills i els nostres majors. Es tracta,
com deia abans, d’oferir una atenció integral perquè, a més,
aquesta prestació d’assistència odontològica ja no és tan sols
una prestació sanitària pròpiament dita, també implica una
actuació preventiva. Tots sabem que el problema, lluny de ser
una qüestió purament estètica, tenim les dents bé o malament
pot dur una sèrie de problemes derivats d’aquest fet, com
poden ser, per exemple, els problemes derivats de l’estómac;
com sabem els nostres fills, els nostres majors tenen molts de
problemes que vénen de l’estómac i que es deriven,
precisament, del fet que no tenen una salut adequada a les
seves dents. Per tant amb aquesta iniciativa, com deia al
començament, el que intentam és proposar una atenció integral;
és una actuació sanitària però també és una actuació de
prevenció que podria ser molt important. 

Això seria el primer punt de la nostra proposta, que
simplement diria això, que des del Parlament s’insta el Govern
de la comunitat autònoma a estudiar la viabilitat d’implantar en
el sistema balear de salut com a prestació complementària
aquesta assistència odontològica als usuaris de la sanitat

pública balear, quan sigui prescrita, això sí, per un facultatiu de
la Seguretat Social.

Però també hem volgut anar un poc més enllà, i com a segon
punt proposam o volem proposar avui que dins aquesta
prestació complementària d’assistència odontològica, en el cas
dels majors de 60 anys o dels jubilats les pròtesis que en el seu
cas es puguin prescriure per part del facultatiu siguin gratuïtes,
és a dir, que el Govern de les Illes Balears pugui finançar les
pròtesis dentals dels nostres majors, perquè consideram que és
un colAlectiu més desfavorit i jo crec que va en la línia del que
ha fet el Partit Popular de sempre, que és donar suport amb
molta voluntat política i amb molt de coratge aquest colAlectiu
de persones grans de la nostra comunitat autònoma.

I finalment, com a tercer punt d’aquesta proposició,
demanaríem que amb aquesta finalitat d’implantar aquesta
prestació complementària i amb la finalitat d’estudiar la viabilitat
de la gratuïtat de les pròtesis dentals per als majors de la nostra
comunitat autònoma, s’iniciïn els contactes amb el ColAlegi de
Protèsics Dentals perquè són els laboratoris protèsics els que
poden vendre o poden comercialitzar aquestes pròtesis i
d’aquesta manera, a més, podríem estalviar molts de doblers a
la sanitat pública.

En definitiva, demanam una cosa que per a nosaltres és molt
important, és molt important per als nostres fills i és molt
important per als nostres majors, la prestació odontològica a
càrrec de la sanitat pública balears. És molt important tant -com
deia- per la prestació sanitària com per la prevenció que pot
suposar. A més, si ho pensam, no té massa complicació, això
vendria a ser com hem fet fins ara amb les receptes de la
farmàcia, és a dir, un va al metge, el metge li recepta un
medicament concret, dóna la recepta a l’usuari i aquest usuari
va a la farmàcia, compra el medicament i després el metge torna
a controlar l’evolució de la malaltia. Idò en aquest cas seria el
mateix, és a dir, els dentistes ja són als centres de salut, l’únic
que hauríem d’afegir és que aquests dentistes diagnosticassin
aquestes pròtesis, una vegada diagnosticades s’adquiririen a
través dels laboratoris protèsics, es duria la pròtesi una vegada
adquirida pels laboratoris al metge, al dentista del centre de
salut que la colAlocaria i controlaria el seu seguiment.

Per tant creim que no és molt complicat, creim que pot
suposar no massa doblers, i a posta demanam que s’estudiï
també quina seria la quantitat econòmica que això suposaria per
a la nostra comunitat, i jo crec que enguany, que tenim doblers
per a la sanitat derivats del nou model de finançació, tenim
17.000 milions més per destinar a sanitat que l’any 2001, més
ben dit, per a l’any 2003 en tenim més, encara, perquè hem
d’afegir l’IPC a aquests 17.000 milions, creim que vostès,
senyors dels altres grups parlamentaris, podrien demostrar avui
que realment són progressistes, podrien demostrar que volen
acostar i volen millorar el servei sanitari que tenen els ciutadans
de les nostres illes. Podrien donar suport a aquesta proposició
no de llei, demanar al Govern que estudiàs la possibilitat
d’implantar aquesta prestació complementària d’assistència
odontològica, i poder arribar a oferir aquests serveis als
ciutadans. Nosaltres hem fet una feina constructiva, com deim
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sempre, i hem fet la nostra feina; ara només hem de menester
que vostès també siguin progressistes en aquest sentit.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció en nom
del Grup Parlamentari Popular. El Grup Parlamentari Socialista
ha presentat una esmena de substitució, la 4290. Per defensar
aquesta esmena el diputat Sr. Gascon té la paraula durant 10
minuts.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, prèviament he de dir que el que ha
dit de la salut bucodental dels alAlots fins als 14 anys que es fa
als centre de salut, el que es fa són revisions, es fa El niño
sano. Les lesions, les alteracions que a partir d’ara es podran
atendre per dentistes no estan cobertes per la Seguretat Social;
açò es feia des de l’any 84, li ho vull recordar, i s’ha continuat
fent, però no més.

Nosaltres hem presentat una esmena de substitució al tercer
punt perquè pensam que el cost del que proposa la Sra. Castillo
és altíssim i no es pot assumir, però és diferent el que està escrit
a la proposició, a la proposta, que el que vostè ha defensat
aquí. Vostè ha defensat la gratuïtat de les pròtesis i ha parlat del
fet que els dentistes de la Seguretat Social puguin diagnosticar
que a una persona li falten peces, se li pugui posar una pròtesi,
en poques paraules, i s’enviï a un protèsic dental per posar-la.
Jo açò no ho hem estudiat gaire perquè realment el primer punt
que posa vostè no té res a veure amb açò, vostè posa “que
estudiï la viabilitat d’implantar en el sistema balear de salut la
prestació sanitària complementària consistent en l’assistència
odontològica als usuaris de la sanitat pública balear”.
L’assistència odontològica és neteja, són obturacions, és
ortodòncia, són pròtesis, és tot, no és pròtesis, només, és tot.

Nosaltres quan vam fer la proposició no de llei de la
disfunció erèctil vam fer un estudi del cost que podria ser i vam
arribar a la conclusió que el primer any serien 50 milions,
calculant els diabètics que hi ha, el percentatge de malalts
barons que poden tenir-ho, el que poden prendre, etc., etc.
També hem fet un petit estudi, nosaltres, amb altres companys
del grup i dos odontòlegs, del que pot costar el que vostè diu
al primer punt, que diu l’assistència odontològica, perquè fins
ara la Seguretat Social l’únic que assumeix és l’extracció de
peces dentals, com vostè sap, que l’extracció de peces dentals,
segons l’enquesta de salut de les Illes Balears, del 40% de
persones que diu l’enquesta que van al dentista habitualment,
un 14,6% són els que es treuen peces dentals. Per tant, dels
320.000 usuaris dels dentistes, en són atesos només 47.000 per
la Seguretat Social, per l’Ib-salut, en aquest cas, perquè són
extraccions dentals.

Bé, jo li vull dir que si s’aprova aquest primer punt que
vostè diu, el fet que els usuaris es puguin fer açò, neteja,
revisió, obturacions, pròtesis, ortodòncies, etc., segellat de
dents, només la visita que li farà el metge, perquè com vostè

sap dentistes a l’Ib-salut i a tota la Seguretat Social, INSALUD,
no n’hi ha hagut mai, no n’hi ha hagut mai per una raó ben
senzilla: l’oferta i la demanda; hi ha pocs dentistes, que això és
un problema que hi ha hagut sempre; en tant els dentistes
siguin tan pocs difícilment se n’aniran a l’Ib-salut o on sigui a
cobrar 300.000 pessetes perquè en guanyen bastants més.
Llavors, mentre no tinguem, i açò és un problema que tenim en
aquest país, més dentistes per poder contractar no tindrem el
problema solucionat. Llavors aquests malalts haurien d’anar a
la medicina privada. Només una visita, com fan a Andalusia
amb els nens fins a 15 anys, la visita són 5.000 pessetes, i ja no
estic parlant que els facin ortodòncia, que es pot disparar el
cost. Només la visita d’aquestes 300.000 persones que diuen
que van al dentista són 1.365 milions de pessetes l’any. Segons
el primer punt, que vostè em parla de pròtesis.

Respecte al segon punt, que diu allò dels 60 anys, jo no
sé..., els 60 supòs que és una edat aleatòria, perquè l’enquesta
de salut demostra que la franja d’edat que més va als
odontòlegs és dels 45 als 64 anys, no dels 60 per amunt, però
jo estic convençut que el que diu vostè és cert, quan diu que
als 60 anys és quan més pròtesis necessiten que als 45. Açò
probablement és evident que és així, però el cost també del que
vostè demana és important essent menor, seria d’uns 500
milions de pessetes, perquè nosaltres hem fet el càlcul
juntament amb uns dentistes, com ja li he dit, mirant a l’Institut
Nacional d’Estadística els habitants d’aquesta comunitat les
persones majors de 60 anys, de les quals el percentatge
d’aquests de més de 60 anys, que són el 15,5% que diuen a
l’enquesta que van al dentista, aleshores 3.000 i busques de
persones haurien de menester pròtesis pagades per la Seguretat
Social. Nosaltres pensam que açò, tot i ser importantíssim, és en
aquest moment inassumible per la comunitat autònoma amb els
recursos que tenim, per molt que vostè parli dels 17.000 milions
aquests de més, que jo no entraré a discutir ara en aquest
moment perquè no hi estam d’acord i vostè ho sap, i cada un té
la seva postura i no entrarem ara a discutir-la perquè no és el
moment.

Nosaltres pensam que s’han d’arbitrar els mecanismes
adients -ja ho vaig dir l’altre dia- per part del Govern central,
com és una llei de cooperació. Aquesta llei de cooperació ha de
tenir, ha de dir els mínims que han de tenir les autonomies.
Sabem que el Govern central l’està fent, diuen que la
presentaran abans de final d’any a l’interterritorial de salut; el
cert és que sembla ser que hi ha 9 grups de noves actuacions
que s’hauran de dur a terme en sanitat a les comunitats
autònomes, importants, com és la salut bucodental fins als 15
anys, per cert, com és el tractament sociosanitari d’Alzheimer,
de Parkinson, etc., com són les bombes d’insulina per als
diabètics. El que passa és que ningú no parla de qui pagarà
aquestes prestacions.

Llavors nosaltres no podem acceptar això. Pensam que
aquestes noves prestacions han de ser pagades pel Govern
central perquè no es poden pagar, perquè realment no hi ha la
finançació necessària. Vostè ha dit que la transferència va ser
bona, jo no diré si va ser bona o va ser dolenta, jo crec que va
ser un poquet justa per les inversions que s’han de fer, però
llavors quan veus que per exemp le l’agost el Consell de
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Ministres signa un conveni per 30.000 milions de pessetes amb
Cantàbria per arreglar Marqués de Valdecilla fora de la
finançació de la transferència i nosaltres tenim Son Dureta, que
també val 30.000 milions, i no en volen saber res perquè la
finançació va inclosa tota, quan diuen que el REB ja està
transferit amb la transferència, i a ells els donen 30.000 milions
per arreglar un hospital, açò no és de justícia.

Nosaltres hem posat aquesta esmena perquè creim que,
malgrat el REB probablement sembla que no tingui gaire a veure
amb aquesta proposició, pensam que alliberaria molts de
doblers si es complís l’article 18 del règim especial balear només
referit al transport sanitari, per exemple.

En definitiva, pensam que és una proposició interessant
però que no és assumible per la comunitat autònoma. Pensam
que l’explicació que ha donat aquí vostè en aquesta tribuna
està molt bé, però ens ha parlat només de pròtesis quan al punt
1 ens parla de tota l’assistència odontològica, i açò és disparar
la despesa d’una manera brutal. Avui en dia es fa molta
ortodòncia que vostè també inclou aquí, i a mi em semblaria
molt bé, si es pogués, que es pagués, però l’ortodòncia és, com
vostè supòs que sap, caríssima, o la cobren caríssima, no sé si
és que és caríssima o si es cobra caríssima, però es continuarà
cobrant caríssima mentre vostè faci ofertes d’odontòlegs i no
n’hi hagi, per a hospitals públics, i és lògic que no n’hi hagi: en
surten 60 a Barcelona, 60 a Madrid i 20 a València cada any, i
abans, fa uns anys, 20 a cada escola. El primer que s’hauria de
fer, probablement, que s’hauria d’haver fet fa molts d’anys era
provocar una plètora d’odontòlegs i llavors segur que n’hi
hauria. Avui és molt difícil que un odontòleg que fa medicina
privada vagi a un hospital públic. N’hi ha alguns, fan
extraccions únicament , i difícilment es plantejarien fer altres
coses perquè no és del seu interès.

Per tant nosaltres pensam que podem donar suport als seus
dos primers punts en el cas que vostès acceptin el tercer punt,
és a dir, que es faci l’estudi per dir al Govern central que ho
estudiï i després pagar-ho ell. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista
defensant l’esmena plantejada i fixant posició.

Grups que vulguin intervenir per fixar posició? El Sr.
Grosske, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc i sense ser
massa experts en la matèria, hem advertit a la intervenció de la
diputada que ha defensat la proposició no de llei, una certa
confusió en els termes, entre el que seria efectivament
assistència odontològica, entre el que seria el tema de les
pròtesis i a un moment determinat s’ha assimilat també al que,
d’una manera textual, s’ha citat com allò que vulgarment es
diuen “aparatos”; bé, doncs els “aparatos”, vulgarment

esmentats es refereixen a l’ortodòncia i no és el mateix que les
pròtesis i no és el mateix que l’assistència odontològica.

En qualsevol cas, dir que és una proposició que trobam
prudent perquè, en definitiva, els primers punts fan referència
a la voluntat de fer o d’encomanar al Govern la realització
d’estudis, per tant estudiar sempre és una mesura prudent i
sempre profitosa, perquè de l’estudi sempre surt saviesa i
coneixement. És una proposició que, des del punt de vista del
fons, jo crec que també s’ha de convertir, perquè en definitiva
és fer més universal aquella assistència que reben els ciutadans
pel que fa a la seva salut, per part de les institucions públiques.
És ver que a la concreció literària de la proposta podrien fer-s’hi
alguns matisos. Però, dit això, i per tant manifestant una
proclivitat inicial a donar suport a la proposta, crec que és
necessari fer esment de dues qüestions importants: una
proposta com aquesta s’ha d’inserir en un context determinat
i el context  determinat és un context, efectivament, d’una
recentíssima transferència de les competències de salut a la
comunitat autònoma, la qual cosa vol dir que encara són
fresques, encara la tinta està fresca, de les esmenes que no fa
gaire temps es presentaven al Congrés dels Diputats a Madrid,
amb el Govern del Partit Popular, per intentar incrementar els
pressuposts de salut, per tal d’incrementar les prestacions,
esmenes que evidentment varen ser rebutjades. I també està
fresca la tinta de l’avaluació del cost de les transferències de
salut. I per tant si hi havia interès a ampliar el règim de
prestacions, bon moment era aquest quan es feia la
transferència a un bon grapat de comunitats autònomes, entre
d’altres la nostra, per incloure aquest capítol en el finançament
i en definitiva garantir aquest encomiable propòsit de la
proposició no de llei, d’ampliació d’aquestes prestacions
sanitàries. Jo crec que és una cosa que s’ha d’esmentar perquè
és un context ineludible de la proposició no de llei.

Però fins i tot això seria superable, des del punt de vista de
dir, mira, seria una espècie de sensibilitat sobrevinguda a
l’ampliació de les prestacions. Però aquí, efectivament, som a
una comunitat autònoma que té problemes greus de
finançament, que té una llei de règim especial per a aquesta
comunitat autònoma, una llei orgànica, específicament
aprovada pel Parlament de l’Estat per a les Illes Balears i que,
malgrat aquest fet, té enormes dificultats per finançar qüestions
com l’ensenyament, la Universitat, el ferrocarril, les carreteres,
perquè, en definitiva, no s’ha produït un desenvolupament
adequat d’aquesta llei. I per tant, ens sembla acceptable la
sensibilitat sobrevinguda, no ens sembla acceptable que es
demanin sobrecosts, que es demanin sobrecàrregues en
l’exercici de les competències recentment transferides si no es
fa referència al fet que l’administració de l’Estat té l’obligació de
tenir una actitud solidària cap a les Illes Balears i, en definitiva,
de simple conseqüència en l’aplicació de les pròpies lleis
emanades dels poders públics de l’Estat.

I en aquest sentit, ens sembla adient l’esmena transaccional
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i efectivament, si hi
ha sensibilitat cap a aquesta qüestió, cap al fet que en el tema
del règim especial, amb unes competències recent transferides,
home, no es pot demanar una sobrecàrrega d’aquestes
característiques amb una sortida de l’escenari absoluta per part
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de l’administració de l’Estat, si hi ha sensibilitat per part del
grup proposant, nosaltres estaríem disposats a aprovar la resta
de punts de la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, per la seva intervenció en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Sr. Alorda, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, coincidir amb gairebé tot
el que s’ha dit, començant pel Grup Popular, que és el
proponent, en moltes coses creim que quan es fa una apelAlació
al dret de la salut i a la nostra condició de progressistes, un
sempre hi té el cor posat a escoltar. Jo crec que és molt positiu
aquesta sensibilitat que ha expressat ara, a bones hores, el
Partit Popular, sempre és bo cuando la dicha llega; per tant és
bo que hi reflexionem tots i que vegem ara si aquests dèficits
del servei universal de la salut que té en aquests moments el
sistema, la manera, l’estudi que cal, ja dic, insistesc també en els
arguments que s’han donat que el redactat és més prudent que
per ventura alguns aspectes de la intervenció concret, crec que
és bo que hi reflexionem i mirem a veure cap on es pot avançar.

També, insistim, no hem fet cap càlcul del que podria
suposar el primer punt, però la xifra, tal i com està redactada,
deu fer feredat, és una qüestió que maregen el número de zeros
que hi pot haver darrera això; només pensar el que mou el
negoci de l’ortodòncia o la professió dins les Illes Balears,
pensar quina part podria ser per part d’un facultatiu de la
Seguretat Social sensible als aspectes que ha dit la Sra. Castillo,
que podria ser capaç de receptar o d’apuntar, realment l’abast
d’aquesta assistència podria ser enorme. Com ha quedat
circumscrita, sembla més prudent, i en qualsevol cas hauríem
d’anar avançant per un camí segur i després, si podem anar
ampliant en tot allò que sigui necessari, doncs, evidentment,
crec que hem de fer aquest esforç i és bo que es facin els
estudis de viabilitat.

De totes maneres, amb el que hem de discrepar
profundament, i segurament amb això capgiram tota la
interpretació que s’hi ha donat, és que no només és una
qüestió de voluntat, de vocació, sinó que, desgraciadament, hi
ha un tema molt material, molt mesquí, si vol, que són els
doblers, són els recursos econòmics. I que aquí es bravegi del
finançament, doncs, jo, ho trobam fins i tot insultant i que
discrepa, és una incongruència entenem respecte de la
sensibilitat que es pretén. És a dir, si qualcú creu que la salut és
un dret important, si qualcú creu que realment hi ha d’haver
una implicació pública en el sistema de salut i que s’ha de fer
un servei d’alta qualitat als ciutadans, donar per bona la xifra de
la transferència es pega puntades de peu directament amb
aquesta afirmació. No té res amb el PIB, no té res a veure fins i
tot amb la qualitat i amb la riquesa que es té dins l’Estat el que
s’ha pogut repartir.

Jo crec que s’ha fet una esmena, com a mínim reconèixer que
tota la Cambra té clar aquest tema, ens apuntam evidentment a
l’esmena i creim que és bo que s’hagi lligat, perquè emmarcaria
i contextualitzaria la preocupació de tots els grups respecte
d’aquesta situació, perquè si se nega aquesta dificultat, crec
que difícilment es poden encomanar els estudis. En tot cas,
demanaríem a la conselleria que els fes, però no per la iniciativa
del Partit Popular, sinó de propi mutu, perquè voldria dir que el
Partit Popular viu a un altre món, si no és capaç d’entendre que
aquesta esmena és imprescindible. Si ho és, jo no m’avanç, no
prejutj el que es dirà, jo confiï que sigui així, perquè miracles
dels pans i els peixos no sé de cap conseller que en faci, i per
tant, si qualcú un dia surt i ho fa o fa barrams o fa tot el que
hagi de poder aportar al sistema, doncs serà magnífic, però en
aquest moment creim que no.

El segon punt, ja s’ha apuntat, és més a mesura humana,
crec que seria una necessitat social important i crec que seria,
el primer èmfasi probablement que s’hauria de dur hauria de ser
en aquest segon punt, en la mesura de les nostres possibilitats.
Ara, com li hem dit, bé, hi ha coses molt més importants que els
doblers, per exemple, la salut, llàstima que costin tants de
doblers, no?, amb la frase d’En Grouxo. I veure que els mils de
milions de Son Dureta, els mils de milions de l’hospital d’Inca,
tots els dèficits d’infraestructures que teníem, per cobrir el que
en aquests moments ja és obligatori dins el sistema de salut, no
han estat aportats; veure que per arribar a la mitjana del que
han tengut els darrers vint anys la resta de comunitats hauran
de passar anys infinits; pretendre que tot d’una que ha arribat
la competència facem miracles, crec que no és raonable.

I això no obstant, certament s’han de fer aquests estudis,
certament s’ha d’aprofundir, jo crec que s’ha apuntat bé i s’ha
defensat bé la necessitat i la conveniència de l’assistència
bucodental i, per tant, nosaltres en aquest sentit voldríem que
hi hagués un gran acord per donar-li suport; però amb aquests
matisos i sense fer-ne ni oportunisme ni demagògia.

Per últim, apuntar, bé, donar la raó, jo crec que la mateixa
Sra. Castillo hi està d’acord, que sí que hi ha hagut una
ampliació de l’assistència bucodental infantil, que crec que no
es pot menysvalorar i no es pot ridiculitzar des d’aquesta
tribuna, crec que és seriós reconèixer aquest primer esforç des
dels primers dies que assumim la competència, des dels primers
mesos que ens n’hem fet càrrec. Crec que la competència la
durem bé, crec que és bo que aquest país exerceixi la sanitat i
crec que és imprescindible que ho faci des de la sensibilitat que
ha apuntat la Sra. Castillo, però vaja, també sabent amb quins
recursos comptam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva intervenció, en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. La Sra. Castillo té un
torn de contradiccions de cinc minuts, per tancar el debat.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que començaré
amb la puntualització que se m’ha fet des de tots els grups
parlamentaris referent al que jo demanava, sobre assistència
odontològica, que engloba més del que són les pròtesis. És
cert, és ver, jo crec que a l’exposició de motius i que, a més, si
vostès diuen que tota la resta ja està fet o ja està programat,
seria una mica absurd doncs demanar-ho una altra vegada. Jo
crec que quedava bastant clar del que xerràvem en aquell
moment.

De totes maneres, i amb això contestaré també tots els grups
parlamentaris, me sorprèn que el problema per a no aprovar
aquesta proposició no de llei sigui la meva explicació, la meva
exposició de la matèria; jo reconec que tal vegada les meves
virtuts com a oradora no són magnífiques i que tothom té un
dia bo i té un dia dolent, per tant, crec que això no pot suportar
tots els arguments que vostès han fet; i a més, fixant-nos amb
l’esmena que presenten, que simplement, a més me diuen: ho
has posat molt malament, no ho ha dit bé, però bé, admetem
aprovar el punt 1 i el punt 2, però amb la substitució del punt 3
amb una esmena que demana els doblers a l’Estat espanyol,
perquè nosaltres no tenim doblers per posar-ho. És a dir que
l’únic problema que hi ha en aquests moments no és ni la meva
exposició ni res de res, simplement que no volen posar els
doblers que tenen per a sanitat per a aquesta prestació
complementària. És a dir, no volen prioritzar aquesta prestació
complementària.

Perquè clar, xerram de finançació. Vostè, Sr. Gascón, que sí
s’ha entretingut a fer els números, me diu que si s’aprovàs
aquesta proposició no de llei suposaria 1.365 milions de
pessetes a l’any del punt 1; però xerra, jo li planteig
l’assistència odontològica que no es fa, és a dir que dins
aquests doblers, a més, fins i tot ja estan prevists en el
pressupost d’enguany, perquè ja es farà cosa del que vostè ha
calculat aquí. I després me diu que la gratuïtat de les pròtesis
per als nostres majors suposen 500 milions de pessetes i que
això són molts de doblers i que ens duria a la bancarrota si la
comunitat autònoma ho fes. Bé, però és que resulta que vostès
han destinat, per exemple, perquè podríem xerrar de molts
exemples, però han destinat mil milions de pessetes a contractar
més de 141 funcionaris que està per veure si tenen res a veure
amb la sanitat, a càrrec dels pressuposts de sanitat; se’n
recorden? Varen dotar 141 places de funcionaris, funcionaris no
tan sols de la Conselleria de Sanitat, també de la Conselleria
d’interior, de la Conselleria d’Hisenda, de la Conselleria de
Presidència, a moltes altres conselleries amb l’excusa de la
sanitat, però volem saber i, a més, Sra. Consellera, li dic perquè
li hem demanat la compareixença, si realment tenen a veure amb
funcions de sanitat. Mil milions de pessetes, és a dir, vostès
p rioritzen contractar aquests funcionaris abans que implantar
la prestació odontològica a tothom o la gratuïtat de les pròtesis
als nostres majors. O la campanya de publicitat que vàrem
anunciar l’altre dia, 300 milions de pessetes; aquests 300
milions de pessetes, en lloc de publicitat, que, a més, també
està per veure quina publicitat faran, s’haguessin pogut
destinar a aquesta causa. Per tant, de bancarrota res; hi ha
doblers en aquesta comunitat, el que passa és que vostès els

empren per a d’altres qüestions, perquè aquesta no els
interessa, en canvi crear places de funcionaris, fer campanyes
de publicitat, això sí que els interessa i molt.

Per a nosaltres, per al Partit Popular és molt més important,
arribar a poder oferir la prestació odontològica als nostres
ciutadans i la gratuïtat de les pròtesis als nostres majors que no
fer campanyes de publicitat que, a més, no ens diuen
absolutament res.

En definitiva, això, no entraré en el tema de finançació, jo
crec que damunt aquesta tribuna ho he explicat moltes vegades,
tant el que es refereix a inversions que, per cert, les han reduït
enguany del que havia previst l’Insalud per a l’any 2003, per
tant l’esforç de finançació en inversions vostès tampoc l’han
fet massa gros. Però, en definitiva, havia presentat una
proposta molt oberta, perquè es pogués consensuar, perquè és
una qüestió molt important per a nosaltres, perquè pugui arribar
als ciutadans, i vostès el que han fet, en lloc d’aportar o, si no
estaven d’acord amb la redacció, etcètera, aportar esmenes que
poguessin construir la proposta entre tots, ens presenten una
esmena que, més que una esmena, és una obsessió, que pagui
l’Estat i el desenvolupament del règim, que és l’article 18 del
règim especial de les Illes Balears. Bé, ja dic, aquesta esmena
l’han presentada perquè no tenien cap excusa per aprovar una
iniciativa del Partit Popular, no pot ser una altra cosa que el que
el Sr. Gascón ha dit que, a més, no té res a veure amb el que
xerram en aquests moments.

Realment jo crec que el seu problema és que vostès no
coneixen què és l’autogovern, vostès realment no saben què és
l’autogovern, no, no ho saben senyors diputats, l’autonomia es
demostra precisament amb actuacions diferenciades d’altres
comunitats autònomes, nosaltres hem de ser diferents, hem de
ser progressistes i hem donar el millor per als nostres ciutadans,
hem de ser capdavanters. Però cada vegada que nosaltres
presentam una iniciativa, que és innovadora, què ens diuen?
Que pagui l’Estat, evidentment, nosaltres no ho podem pagar,
no tenim doblers, sobretot després del nou model de
finançament que tots sabem que ens ha duit molts de doblers
a aquesta comunitat autònoma. Senyors diputats, nosaltres el
Partit Popular quan va rebre les competències d’educació va
implantar la gratuïtat de l’ensenyament dels 3 a 6 anys i ho
vàrem fer amb els doblers de la comunitat autònoma i vostès es
queixen sempre que hi havia una manca de finançament en
educació. El Partit Popular ho va fer amb doblers de la
comunitat autònoma, perquè creia que s’havia de fer, vostès ho
podrien fer perquè a més ara tenen molts de doblers per
destinar a sanitat i li ho repetiré tantes vegades com sigui
necessari. Què ha pretès el Govern de les Illes Balears amb
aquest sobrefinançament, 17.000 milions de pessetes més que
té que quan ho gestionava l’INSALUD? Ja els ho he dit abans,
contractar funcionaris, fer campanyes de publicitat, etcètera,
crear càrrecs, això sí, crear despatxos, comprar noves seus, han
fet altres coses evidentment, han posat prestacions
complementàries, però aquesta que és molt important i que es
valora, no ho sé, a posta demanam l’estudi, en 1.000, 2.000
milions de pessetes, que els tenen, es podria posar també i
podria ser una iniciativa que féssim conjuntament des de tots
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els grups parlamentaris, perquè tothom que ha parlat han estat
d’acord que s’havia de dur endavant. 

Per tant, realment no entenem aquest rebuig i sincerament
creim que aquesta esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, vagi acabant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí acab tot d’una. És més una obsessió que una esmena, és
l’excusa per no aprovar aquesta proposició no de llei.

Per acabar, Sr. President, simplement dir que si vostès
consideren que els nostres fills, com els diré en aquests
moments, són pitjors que els fills de Cantàbria, a més el Sr.
Gascón l’ha mencionada a aquesta comunitat. A Cantàbria sí
existeix aquesta prestació, a més no és d’ara és des de l’any 89.
Existeix un centre de salut bucodental infantil, allà on es posen
les pròtesis als nins. Per tant, vostès el que han dit avui és que
els nostres fills són molt pitjor que els de Cantàbria perquè
volen destinar els doblers a altres qüestions que no siguin
millorar els serveis dels ciutadans.

Gràcies. 

(Aldarull a la sala)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo en nom del Grup Popular. Amb
la seva intervenció queda substanciat el debat d’aquesta
proposició no de llei. En conseqüència dedueixo, ja que no s’ha
acceptat la proposta que ha fet el Sr. Gascón de si hi havia
intercanvi en el tercer punt, votar els altres dos, sotmetríem en
conjunt a votació tota la proposició de llei.

En conseqüència deman a les senyores i senyors diputats
que procedeixin a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables 24. Vots en contra
25. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
3091, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació en el sistema balear de salut de la prestació
sanitària complementària d’assistència odontològica.

I amb això senyores i senyors s’acaba el plenari. S’aixeca la
sessió.
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