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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

(...)

Si, a més, tenim en compte que els pressuposts de la seva
conselleria és el mateix que el que té, per exemple, el director
general de Comunicacions, el Sr. Bayona, i que el gruix de
personal d'aquesta administració, el docent i el sanitari no
depèn per a res de vostè, és lògic pensar que davant una més
que necessària reducció d'alts càrrecs, la seva conselleria
tengui tots els números. Vostès mateixos ho demanaven cada
any quan eren a l'oposició, i això que tenien la meitat d'alts
càrrecs que vostès i no teníem el personal sanitari, i el personal
docent va arribar l'any 98.

Per tant, Sr. Conseller, un primer motiu important d'aquesta
esmena a la totalitat és precisament aquest, sobren conselleries,
sobres alts càrrecs, i nosaltres creim que la seva conselleria a
part de tenir un pressupost ridícul on, a pesar de l'augment més
que important del pressupost d'aquesta comunitat autònoma,
no li han donat res de res, té també un nombre de funcionaris
que depenen de la seva gestió, ridícul, comparat amb el
personal sanitari i amb el personal docent.

I el segon motiu d’aquesta esmena a la totalitat obeeix
també a raons de la seva política de personal. No és cap secret
que vostè i jo hem tengut greus divergències sobre la gestió de
la funció pública; no és cap secret que vostès varen engegar
moltíssima gent al carrer per raons ideològiques i moltes que no
podien engegar perquè eren funcionaris de carrera i els
apartaven molts d’aquests sense assignar-los cap funció.
Qualque funcionari va ser sotmès a un brutal interrogatori, mai
vist en aquesta comunitat autònoma. En definitiva, Sr.
Conseller, no cal recordar moltíssimes coses que han passat,
moltes gens agradables, però sí que vull recordar-li un parell de
coses.

La primera és que sempre vaig intentar fer-li veure que
vostès varen tenir un molt mal començament en matèria de
personal; vostès pensaven que els funcionaris eren comissaris
polítics, eren uns espies i varen castigar injustament a molts
d’aquests. El temps m’ha donat la raó, crec que se n’ha adonat
que els funcionaris d’aquesta comunitat autònoma eren i són
uns autèntics professionals, competents, responsables i
preparats. De fet, la majoria d’interins que vostès varen
maltractar i insultar injustament els han donat una bona lliçó;
han guanyat les oposicions, han demostrat que no eren uns
“enxufats” sinó uns professionals i els han ajudat a tots vostès
a fer la seva tasca de govern. Sé cert que vostès mateixos s’han
adonat d’aquesta realitat, i vostès mateixos varen fer un canvi
d’actitud. Però el començament, el primer any o any i mig va
ser, i sempre li he dit, un molt mal precedent per a aquesta
comunitat autònoma.

I la segona cosa que li vull recordar és que el seu model de
la funció pública democratitzadora no era i no és cert; i que la
major politització de la funció pública s’ha produït d’ençà que
vostès governen. Perquè vostè ha fet un procés d’oposicions

lliures, és cert, i ara n’està fent un altre, és cert; però vostè ha
creat un model de funció pública on els funcionaris només
poden ascendir si el polític ho vol. Vostè s’ha carregat la carrera
administrativa dels funcionaris, ara ja no ocupen les millors
places els més preparats, ara ocupen les millors places els que
elegeix a dit el polític de torn. Sí, és ver. Fa molt de temps que
el PP ho va denunciar aquest tema, també ho varen fer els
sindicats, tots els sindicats; era i és un tema de tanta evidència
que tothom, partit de l’oposició i sindicats ho varen denunciar.
Vostè continuava defensant aquest model, li diré més, ni tan
sols tots els partits d’aquest pacte comparteixen aquest model
de lliures designacions, el PSM me consta que no ho accepta.
Però, en qualsevol cas, el seu model està en franca minoria, amb
tanta minoria que fins i tot hi ha hagut una sentència que
anulAla totes les lliures designacions del catàleg de llocs de
feina, de 12 de maig del 2002, totes les lliures designacions, més
de 367 places s’anulAlen. I per què, Sr. Conseller? Perquè van en
contra del principi de mèrit i capacitat, van en contra de la
professionalització; la lliure designació és un sistema
discrecional, que li diu la sentència que, com es tracta d’un
sistema arbitrari i discrecional, ha de ser excepcional, i no
general, que és el que vostès han fet. I aquí hi ha el problema,
jo sempre li he dit: lliures designacions, sí, però per a
determinades places justificades i lògiques; lliures
designacions, no, quan es tracta de la regla general, que és el
que vostès han fet. Lliures designacions sí, quan es tracta, per
exemple, d’un cap de servei del gabinet d’un conseller, clar que
sí; però no, no rotundament, per a un cap de servei de Sanitat
Animal o un cap de servei d’Arquitectura o de Transport
Marítim de Sociologia, d’Indústria, etcètera.

Per què, Sr. Conseller, no poden ser els més preparats, sinó
que s’han d’elegir a dit, per què, Sr. Conseller? Això és
democratitzar la funció pública o té un altre nom? Però aquesta
sentència, a més, crea un gran caos intern; perquè amb aquest
catàleg del 2000 anulAlat, les lliures designacions, hi ha gent
colAlocada, gent que ha deixat unes places que han ocupat uns
altres, en definitiva, gent perjudicada que m’agradaria conèixer
quines són les seves solucions. I el problema pot ser fins i tot
més gros, perquè aquest no va ser l’únic catàleg impugnat. El
gener de l’any 2002, enguany, un altre catàleg crea 60 places
més de lliure designació, curiosament just abans d’un concurs
de trasllat i curiosament dies abans que determinats opositors
prenguessin possessió de les seves places, dic determinats
opositors perquè hi ha hagut determinades persones,
significades políticament amb vostès, que directament el seu
primer destí com a funcionari de carrera ha estat ser cap de
servei d’una plaça que es modifica dies abans, per fer-la a mida,
llevar-li els requisits de titulació i passar-les, com no, de
concurs a lliure designació. Idò bé, aquest catàleg nou del 2002
està també impugnat pels sindicats, amb idèntics motius pels
quals ha estat anulAlat, per tant ja es poden imaginar quin serà
el sentit de la sentència.

Però no acaba aquí el tema dels catàlegs de llocs de feina de
la nostra comunitat autònoma. Dia 14 de maig del 2002, de forma
escandalosa, es publica una rectificació d’errors de més de 50
pàgines de BOCAIB i que afecta més de 200 places; correcció
d’errors de més de 50 pàgines de BOCAIB no s’havia vist mai
en aquesta comunitat autònoma. I curiosament, dies abans,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113, fascicle 3 / 17 de desembre del 2002 4927

 

quatre dies o cinc de convocar el concurs de trasllat; via
correcció d’errors es canvien titulacions, requisits i, com no, es
passen places de concurs a lliure designació. Són tan
prepotents que fins i tot ho fan via correcció d’errors i cinc dies
abans d’un concurs de trasllat i per fer places a mida. També
està tot impugnat pels sindicats.

I de nou, no acaba aquí, vint dies després, dia 11 d’abril del
2002, es fa una altra modificació de catàleg que crea 23 places
més de lliure designació i que fins i tot afecta places en procés
d’adjudicació, del concurs de trasllat i, a més, amb errors. Jo
crec que és més evident que el catàleg de llocs de feina de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, una eina fonamental
dins la política de personal, vostès se l’han carregat; és obscur,
contradictori i, a més, està parcialment anulAlat. Jo sé cert que
ara mateix, amb tots els BOCAIB que tenc damunt la meva taula,
li deman que me cerqui una plaça, i no me la trobarà; el ret ara
mateix, és impossible trobar res, tot està embullat, corregit,
tornat a canviar i, a més, anulAlat. I tot això és el resultat de voler
fer una política de places a mida; de voler donar places a dit; de
no deixar que els funcionaris que s’ho mereixin siguin els que
puguin anar pujant d’escaló, cobrant més i tenint més
responsabilitat. Amb vostès no existeix aquesta carrera
administrativa.

Per tant, Sr. Conseller, el seu model de funció pública
professional i democràtica no és certa; li han dit els sindicats,
li diu l’únic grup de l’oposició, li diuen altres partits d’aquest
pacte i li diuen els jutges. Però totes aquestes ilAlegalitats de la
seva conselleria, de fer catàlegs ilAlegals, no només ho han fet
amb el catàleg, també s’han fet parts i quarts, també un tema
polèmic, com ha estat el tema del català. Aquest Govern puja,
per exigència sobretot del PSM, el nivell d’exigència del català;
molta gent queda fora de les oposicions per aquest tema i molta
gent està quedant fora ara, moltíssima gent. Jo no entraré a si
s’havia de fer de sobta o si s’havia de donar un període
d’adaptació, i no hi entraré perquè crec que ja ho he argumentat
molts de pics. Sí que li diré que un cop es puja el català,
després resulta que, com que hi ha un concurs de trasllat, on
determinada gent no hi podrà participar, resulta que a aquests
se’ls fa una excepció; o sigui, es puja el català, però després es
davalla, molt rigorós, Sr. Conseller. Però el més simpàtic és, com
ho fan? Vostès han creat un nou principi constitucional, que
diu que un decret es pot modificar per un acord de Consell de
Govern, sí senyor; resulta que un decret, un reglament, una
norma, en definitiva, ara, com a l’època de les monarquies
absolutes, el rei Costa I excepciona la norma per a un grup de
gent determinada, via acord del Consell de Govern. En
definitiva, Sr. Conseller, la seva gestió de la funció pública i el
seu model de funció pública no és ni el professional ni el
democràtic que vostè predica.

I ja, per acabar, dir-li que del tema del joc i del tema de
protecció civil, poca cosa es pot dir: del joc perquè, ja amb la
lototrot, ja vostè es va retratar dient que hi havia un conveni i
que després no hi havia un conveni. I de la protecció civil,
perquè no li negaré els seus esforços personals, però el que
són doblers, zero. Amb un pressupost històric de 1.796 milions
d’euros, amb un nou model de finançament autonòmic, els seus
pressuposts romanen estàtics. Vostè posa a la memòria dels

pressuposts noves inversions, nous objectius, com a
adquisició de material per a intervencions en accidents químics,
renovació de la xarxa de ràdio, renovació de material de rescat,
etcètera, que després no tenen reflex pressupostari.

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Cabrer, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ja acab, Sr. President. En definitiva, molt bones
intencions però molts pocs doblers.

Ja, per acabar, Sr. Conseller, li presentam avui una esmena
a la totalitat amb uns arguments suficientment raonats i sòlids
perquè sigui aprovada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. El Sr.
Conseller vol obrir una qüestió incidental i té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Em
permetran que les meves primeres paraules siguin, com a
conseller d’Interior i com a membre del Govern de les Illes
Balears, de solidaritat amb el poble gallec, pel tema de la
tragèdia que viu sobre la marea que sofreix aquests dies i també
pel tema que pateix Cantàbria, el País Basc i Astúries. I dir, i així
ja ho enllaç, que des del Govern de les Illes Balears hem fet un
esforç i també vull fer aquí el reconeixement a tots els voluntaris
i dels 50 membres de la protecció civil de les Illes Balears que
treballen per contribuir a millorar el que és la situació de
tragèdia que viu Galícia. I per això ho enllaç amb una qüestió
que no m’ha plantejat, però és una part fonamental de
l’estructura d’aquesta conselleria i del Govern: la seguretat
pública, la seguretat dels ciutadans. I per tant un dels elements
estructurals importants d’aquesta conselleria ha estat tota la
política en matèria de seguretat. I aquest és un element
necessari a l’hora de justificar i motivar l’existència de la
conselleria amb els termes que vostè ho planteja.

Dir que, des de l’any 94, hi havia una obligació per part de
la Unió Europea que les Illes Balears tenguessin plans especials
en incendis, en inundacions, en riscs químics, en transport i en
hidrocarbur; només li diré que a una de les crítiques que vostès
feien d’aquests projectes d’inversió, som l’única comunitat
autònoma de l’Estat espanyol que treballa en un pla
d’abocament d’hidrocarburs i per tant l’emergència, la seguretat
pública de les nostra ciutadania ha estat un eix essencial de la
nostra conselleria. Crec que ha oblidat vostè el reconeixement
a aquestes qüestions. No esmentaré què va passar en el 94 fins
que va entrar aquest Govern, però no hi havia ni esborranys
d’aquesta feina. I no hi ha cap reconeixement cap a la persona
que ha mirat de fer esforços en matèria de protecció civil, sinó
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també un reconeixement a l’esforç pressupostari del Govern de
les Illes Balears. Li record, i així li vaig dir en comissió, i per tant
vostè ho sap, que el Govern de les Illes Balears ha fet un esforç,
a part del normal i pressupostari que hi havia, un esforç d’1
milió d’euros per a tota la protecció civil de les Illes Balears. Per
tant, aproximadament eren uns 160 milions de pessetes, per tant
vull rectificar aquesta informació. I no basta dir que hi ha un
esforç personal, sinó que és un esforç colAlectiu del Govern de
les Illes Balears, que vàrem començar amb una protecció civil de
tres agrupacions, una sola illa; avui, a final de legislatura:
quatre illes, 30 agrupacions de protecció civil.

Per tant, hem de parlar amb claredat de quina és la política
que s’està fent en matèria de protecció civil i dir que hi ha un
abans i un després. No ho vull qualificar, els fets,
objectivament, ho posen de manifest, i crec que l’expressió
clara d’aquesta feina que es fa en matèria de seguretat i de
protecció civil ho reflecteixen els alAlots i alAlotes, els joves i no
tan joves que són avui a Galícia, perquè fa quatre anys això era
impossible. No hi havia 50 voluntaris estructurats de protecció
civil; per tant, crec que de protecció civil l’únic que es pot fer
és un reconeixement sincer a una feina que hem fet no només
el Govern de les Illes Balears, sinó el conjunt d’ajuntaments, els
consells insulars, per estructurar una protecció civil a la nostra
comunitat. I falta molt per fer, però crec que no es pot acusar
aquest govern de falta de voluntat política d’articular una
protecció civil, d’articular una política en matèria de seguretat
pública. I per una qüestió de temps no vull deixar de fer una
menció de la vinculació, o l’esforç que ha volgut fer el Govern
per involucrar-se en polítiques de seguretat pública i l’esforç de
plantejar a totes les institucions la creació d’una mesa de
seguretat pública i que l’està encapçalant i liderant el Govern de
les Illes Balears. A pesar que la responsabilitat en matèria de
seguretat ciutadana, amb un increment de la criminalitat en el
nostre Estat, a la nostra comunitat és de les més altes de l’Estat.
Per tant, voldria a vostè, no n’ha parlat quasi, però fer una
menció molt especial a la qüestió de la seguretat, recordar que
treballam perquè les Illes Balears comptin amb més cossos i
forces de seguretat de l’Estat, que es cobreixin unes places i
una sèrie de polítiques que, per a no allargar la meva
intervenció, no en faré esment. Però creia que era bo apuntar-
les.

La seva intervenció, fonamentalment, s’ha basat en la
Direcció General de Funció Pública i en la política de personal.
Vostè, des de la seva primera intervenció, la fa qualificar de
sectària, de polititzada, etcètera. Jo, sense entrar en el to de
desqualificació, sí que voldria fer un reconeixement clar a una
política de personal que hi ha hagut des de la Conselleria
d’Interior i, per tant, des del Govern de les Illes Balears, i només
esmentaré dues xifres: primera, oposicions en aquesta
legislatura, 1.003 places; concursos de trasllat, 1.907 places. I
crec que és important destacar que ja no hi ha hagut tantes, és
a dir, hi ha hagut un sistema d’accés a la funció pública des del
model que marca la Llei de funció pública, des de l’oposició
lliure. I evidentment vostè em pot acusar de determinats errors
que hi pugui haver hagut, no n’ha fet esment, supòs que ho
farà a la pròxima intervenció, o de si un tema d’una nòmina surt
malament; però sí que li faré un esment ben clar: es va
caracteritzar la Direcció General de Funció Pública en anteriors

governs sempre per escàndols de com s’accedia i com
s’entrava. I només li faré un altre esment, proves d’accés n’hi
va haver ben poques.

Per tant, jo únicament li voldria fer el reconeixement que hi
ha hagut una gent que ha entrat, uns ciutadans i ciutadanes de
les Illes, per uns sistemes d’accés, complint estrictament el que
és la llei. Per tant, politització en l’accés, Sra. Mabel Cabrer,
zero.

Vostè ha volgut fer un esment en el que eren les lliures
designacions. Les lliures designacions, hi pot haver un diferent
plantejament; he de dir que, a partir d’un cert nivell, com vostè
sap perfectament, és un instrument igualment vàlid que
qualsevol altre. Per tant, no és cert que la sentència a la qual
vostè ha fet esment ho fes per altre motiu que fos per la falta de
motivació que hi va haver per part del Govern a l’hora de
motivar quines eren les places. I aquest és realment el motiu.
Però crec que realment plantejar una esmena de supressió de la
Conselleria d’Interior per aquest fet puntual, crec que, fins i tot
dit amb termes dialèctics, crec que seria exagerat; crec que el
que s’ha de veure és el reconeixement a una feina feta que crec
que almenys ha estat la primera legislatura que hi ha hagut una
convocatòria superior a 1.000 places.

I vostè m’ha plantejat altres qüestions, com és el tema del
català i l’exigència del PSM. Jo li faré una referència ben clara
que estic segur que la compartim tots els companys que donen
suport al pacte de progrés: l’experiència de les Illes Balears ha
estat una experiència única, enriquidora i la forma de governar
des de la pluralitat l’esquerra. Per tant, pot pensar que no m’he
sentit mica pressionat pel Partit Socialista de Mallorca, sinó que
m’he sentit content de compartir un govern amb ells i per tant
que el tema del català no és cap imposició, sinó que és un dels
deures, un dels punts que ens vàrem plantejar a l’hora de
normalitzar, en termes lingüístics, la comunitat autònoma. Per
tant, no cerqui per aquí divisions entre partits que donen
suport al Govern.

Aquesta és una de les qüestions que volia plantejar, però
crec que és important marcar el repte de futur, i amb això acab,
i que aquesta conselleria també ha començat a treballar i de
valent. No s’havia fet, era treballar en el que era el Pla de
modernització de l’administració pública, faran falta més
esforços i probablement intensificar, si volem posar una
administració del segle XXI; crec que hi ha molta feina a
realitzar i ha de ser un dels reptes que per anar bé hauria de ser
un dels elements de consens de tots els grups polítics que
conformen aquest Parlament. Però sí que vull plantejar que
aviat serà una realitat el 012; obertura d’oficines
descentralitzades a diferents llocs, independentment de la ciutat
de Palma, i altres mesures, per a no cansar-la. Però que amb això
el que li vull dir és que, des de la Conselleria d’Interior hi ha
una sèrie d’objectius que crec que fan imprescindible i
necessària aquesta conselleria: primer, l’estratègia de seguretat
pública a la nostra comunitat, i en segon lloc, dues qüestions:
una, que és la regulació de tot el que és la funció pública com
s’ha entès clàssicament; i una altra qüestió, que és treballar i de
valent en tot el que és la modernització de la nostra
administració.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113, fascicle 3 / 17 de desembre del 2002 4929

 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Cabrer, per
replicar, té cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo no dic que les competències d’interior i tot això
siguin innecessàries, dic que en aquest govern sobren alts
càrrecs, perquè n’hi ha massa, perquè n’hi ha quasi el doble;
que vostè té tots els números, perquè a vostè el pressupost no
li augmenta gens; vostè té el mateix pressupost que una
direcció general de publicitat a Presidència; el personal sanitari
i el personal docent no depenen de vostè, fins i tot ja no sé si
vostè és el conseller d’Interior o d’exterior, perquè vostè té tant
de temps que fins i tot fa una interpelAlació damunt el tema de
la regió europea de l’any. Hi ha un vicepresident europeu, un
conseller d’Economia que té les competències europees; el
conseller Garcías que ens diu que també, justament va sortir
vostè i jo dic que té molt de temps i que jo dic que sobren alts
càrrecs i vostè té tots els números, no que les seves
competències no siguin, ni molt manco, necessàries, però es
podria racionalitzar i integrar dins una conselleria.

Li agraesc la seva solidaritat, crec que no podria ser d’una
altra forma d’aquest Govern amb el nord d’Espanya, li agraesc
tot l’esforç que s’està fent, crec que és el que pertoca. Ara, que
me digui que amb vostè ha començat el tema de protecció civil
i que abans no existia, això no és cert. I a més, aquí es va
aprovar una llei del voluntariat, l’anterior legislatura, que va
impulsar el Partit Popular, i que crec, jo no hi era, que es va
aprovar pràcticament per unanimitat de tots els partits polítics,
no ho sé, però per unanimitat.

Me diu que s’ha fet un esforç pressupostari en matèria de
protecció civil. Jo li dic que no, que aquest pressupost ha
augmentat moltíssim des de l’any 99 i vostè està intacte. Me diu
que li han posat, això m’ho va dir a la comissió, que li han posat
enguany 1 milió d’euros per a protecció civil; no està en el
pressupost, ni ho té per a l’any que ve, li han posat enguany i
me va dir que sortien dels doblers de les pluges. I ja li vaig
contestar, home, una persona que me diu una partida dels
20.000 milions d’endeutament que almenys ja sabem que 1 milió
d’euros, 100 milions de pessetes, 18.000 milions d’endeutament,
han anat a parar al Sr. Costa i a temes de protecció civil.
Almenys vostè m’ha informat, perquè encara és hora i estam
esperant aquest grup parlamentari que ens informin d’on són
els 20.000 milions d’endeutament d’aquesta comunitat
autònoma, 166 milions són a la Conselleria d’Interior, pareix,
p erquè no ho sabem; vostè ens ho diu i jo me fiï completament
de la seva paraula, però ja li dic, no hem vist el document ni ho
sabem.

Tema de política de personal, miri, jo li he dit, vostè ha fet
dues oposicions; bé, una, i està fent-se una altra en aquest
moment, jo crec que no és cap secret que vàrem discrepar del
model de funció públic, deixa el concurs oposició; al Partit

Popular ens varen anulAlar el concurs oposició, que era
exactament igual que el del Consell Insular de Mallorca, però
nosaltres no vàrem tenir aquesta sort, en el consell insular no
es va impugnar i per tant va passar endavant; al Partit Popular,
al govern del Partit Popular se li va anulAlar. Però ara xerram
d’un altre tema, Sr. Conseller; vostè sempre defensa el model de
funció pública democratitzadora, democràtica, on tothom pels
seus mèrits, la seva capacitat, pot arribar a la funció pública. I
jo li deman, perquè vostè ho ha passat per alt tot el tema de les
lliures designacions, i aquest tema és molt més greu, vostè aquí
ha pretès que no, no hi ha cap problema a les lliures
designacions; me pot explicar per què en aquesta comunitat
autònoma no poden ocupar, no poden ascendir els funcionaris
si no és perquè un polític diu: tu? Sí que és veritat, Sr.
Conseller, lliures designacions. Qui ocupen les lliures
designacions? Aquells funcionaris de carrera on el polític de
torn diu: tu. Que és un sistema legal les lliures designacions?
Està previst dins la llei de funció pública, que diu que és un
sistema excepcional. I què passava a l’època del Partit Popular?
Hi havia lliures designacions i ni els sindicats ni ningú varen dir
res, perquè eren les normals. Què ha passat amb vostès? Que
vostès tot, pràcticament tot, ho han convertit en lliures
designacions; és impossible ser cap de servei en aquesta
comunitat autònoma si no és per favoritisme polític o personal
o com vulgui, és impossible ser cap de servei en aquesta
comunitat autònoma.

I la sentència no li diu que hi ha falta de motivació, li diu
això, però abans li diu, la sentència, i ho llegiré textualment, Sr.
Conseller, diu: “Si la primera interpretación conduce a que nada
menos que 367 plazas de funcionarios de la CAIB pueden
configuradas como de libre designación, sin necesidad de
justificar que concurran circunstancias de responsabilidad de
la plaza, desde luego queda sin efecto la premisa inicial de que
el sistema de libre designación sea excepcional, antes al
contrario queda generalizado para un número de puestos
excesivos”. La sentència li diu: primer, que aquest número de
lliures designacions que vostè té és ilAlegal; que vostè pot tenir
lliure designació, però no aquest número, i que les que creï ho
motivi, però mai no pot tenir aquest número.

No m’ha dit què fa amb la gent que està ocupant aquestes
places, perquè vostès varen recórrer la sentència, però el
tribunal li ha dit que no s’admet el recurs. Per tant, la sentència
és ferma i vostès han de donar solució; no m’ha dit què passa
amb els altres catàlegs que estan recorreguts de l’any 2002, que
li he dit que n’hi havia dos mes. De tot això no me’n xerra, Sr.
Conseller, jo crec que és un tema greu. Primer, que el fa
mentider, perquè això demostra que vostè no creu en la funció
pública professionalitzada, perquè si vostè de ver cregués en
aquest model no tendria cap inconvenient que les places fossin
de concurs i no de lliure designació, en què els funcionaris més
preparats fossin els que ocupassin aquestes places. Ja li he dit,
un cap de servei d’un conseller ha de ser de lliure designació,
ho compartim; un cap de servei de Sanitat Alimentària, un cap
de servei d’Indústria, aquests no, quin sentit té? Per què no pot
ser el més preparat de tots?

EL SR. PRESIDENT:
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Sra. Cabrer, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President. Per tant, Sr. Conseller, jo crec que
d’aquest tema jo crec que vostè hauria de donar moltes més
explicacions, ja li dic: no ho dic jo tota sola, ho ha denunciat el
PP, ho han denunciat tots els sindicats, tots, i li han dit els
jutges. Per tant, Sr. Conseller, jo crec que vostè hauria de donar
moltes més explicacions d’aquest tema.

I del tema del català, ja li he dit que no entraré a si s’havia de
pujar o no, si s’havia de fer transitòriament, perquè això ja ho
hem debatut; jo he dit que molta gent queda fora pel tema del
català, però li he dit que vostè era el rei Costa I, perquè encara
estic esperant -li he demanat moltes vegades- que m’expliqui
com un acord del Consell de Govern pot modificar un decret,
una norma, això és un principi constitucional nou. Li he
demanat moltes vegades que me dugui un informe jurídic
d’aquesta comunitat autònoma que digui que un acord del
Consell de Govern pot modificar un decret. El rept, l’he reptat
moltes vegades, encara l’estic esperant, per tant no deu tenir
vostè molt la consciència tranquilAla.

En definitiva, Sr. Conseller, jo li dic seriosament que crec
que sobretot el tema de les lliures designacions, és un tema que
ha fet molt de mal a aquesta administració i és un tema on li
demanam que reflexioni i que canviï d’actitud i que corregeixi
aquesta actitud, perquè encara hi som a temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular.

(Rialles)

Sr. Conseller d’Interior té torn per tancar la qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé
primer de tot voldria rebatre una informació que vostè ha fet
aquí. És a dir, l’increment pressupostari de la Conselleria
d’Interior és del 13% i és tan fàcil com fer els números. Hi ha
una qüestió que des del Govern hem volgut prioritzar i és el
tema de la preocupació en matèria de seguretat i jo crec que
vostè a aquesta qüestió no li ha donat la importància que ha
tengut i això ha marcat bàsicament una part molt important de
la feina i de la dedicació que hi ha hagut des de la conselleria.
I vostè m’ha vengut a esmentar, es veu que algú li ha comentat
perquè vostè no hi era diputada, que s’havia fet la Llei del
voluntariat aprovada per unanimitat i evidentment es va fer una
normativa. Però jo el que li havia esmentat era una xifra
objectiva que a les Illes Balears quan va entrar l’actual Govern
hi havia a una illa 3 agrupacions de protecció civil. Avui 4 illes,

30 agrup acions de protecció civil esper que hi haurà a final de
legislatura. I aquesta és la realitat, vostès realment no vàrem
prioritzar amb aquests termes i no varen veure que a Menorca
es necessitava protecció civil, que Formentera necessitava
protecció civil, que Eivissa necessitava protecció civil i que
gran part de Mallorca també la necessitava.

Per tant, jo només volia destacar una feina que s’ha fet. Diu
vostè ja m’ha dit d’on han sortit uns diners per millorar allò que
és l’estructura de la nostra protecció civil, que la veritat no
tenia el material adequat i per tant, vaig fer una defensa dins
l’àmbit del Govern de què hauríem de fer una millora en allò que
era dotació de material de la nostra protecció civil. Per tant, molt
clarament li vaig dir que d’allò que era l’endeutament pel tema
de les pluges es va considerar necessari fer una dotació d’allò
que era la protecció civil a les Illes perquè es pogués afrontar
qualsevol situació d’emergència dins un dels elements que
consideram imprescindibles tenir ben dotats dins una
estructura de seguretat pública a la nostra comunitat autònoma
com és la protecció civil. Per tant, jo allò que esperaria de
vostès és l’afirmació o crítica d’aquest projecte d’inversió que
nosaltres hem plantejat. Per tant, és claríssima la vocació de
dotar la protecció civil d’aquesta comunitat autònoma i li he de
dir, ho vull tornar a reiterar, que l’ajut que avui des de protecció
civil s’ha fet a la comunitat gallega, com es va fer en les
tempestes de fa un any d’aquí, amb la dotació que hi havia
abans de constituir-se aquest Govern, això hagués estat
impossible perquè no existia.

Bé entrarem dins la part de funció pública. I clar em diu és
que vostè és mentider, bé avui ha anat més fluix i bé en la
mateixa lleugeresa jo també li contestaré. Vostè diu aquí ningú
pot entrar si no el nombren a dit, primer situem el tema de les
lliures designacions. Les lliures designacions afecten el 8,96 del
total de les places de la comunit at autònoma, problema
delimitat, no vostè ha dit totes les places de la comunitat
autònoma. Per tant, només hem de fer una referència clara de
què el 8,96 són lliures designacions i la diferència a 100 són per
concurs. Jo no vull entrar en el tema del favoritisme polític, és
un debat en el qual vostè i jo mateix no ens posarem d’acord
des del primer debat que vàrem fer fins l’últim que facem de la
legislatura, però sí estic convençut que els ciutadans de les
Illes Balears han reconegut d’una forma clara que hi ha hagut
un canvi a la funció pública, un canvi a l’accés. I li donaré una
altra xifra que no li havia dit, 19.000 ciutadans de les Illes
Balears s’han presentat a les oposicions convocades pel
Govern, 19.000, instàncies manejades des de la comunitat
autònoma. Per tant, jo crec que hi ha hagut un reconeixement
generalitzat d’allò que ha estat un canvi clar en la política de
funció pública.

Hem diu, m’havia oblidat i no ho vull deixar de dir, hem diu
com gestionarà vostè la sentència que hi va haver en el tema de
les lliures designacions. Idò fent un exercici que en política un
Govern ha de fer sempre, no tots l’han fet, però aquest Govern
el fa, immediatament després d’una sentència judicial que no va
donar la raó al Govern, no vull recordar quantes ni varen donar,
però en una sentència vàrem començar una negociació amb els
sindicats que esper en breu poder anunciar un acord sindical en
aquesta matèria. Per tant, evidentment que qualsevol Govern



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113, fascicle 3 / 17 de desembre del 2002 4931

 

que veu una resolució ha d’escoltar i per tant, ha de tenir una
receptivitat (...) i en aquest sentit estam actuant, quan tengui
una resposta clara i una negociació tancada ho anunciaré dins
l’àmbit que s’hagi de fer, si vostè m’ho demana ho faré en
aquest Parlament.

Després em parla del català. Jo crec que és una cosa menor,
però no li vull deixar res per contestar. Miri, ja li he dit que ha
estat aquest Govern el que ha fet una normalització clara en
política de normalització lingüística, ha estat aquest Govern,
abans no hi era, vostès tenien els nivells d’exigència del català
baix zero. Vostè em planteja un tema puntual i per als diputats
que no el coneixen és molt senzill. Un colAlectiu que tenia el
nivell A se’ls va passar al nivell C i se’ls va donar en termes
urbanístics, una moratòria, fins a una pròxima convocatòria. I
això és únicament allò que s’ha fet, però el que vostè avui pot
revisar són els nivells d’exigència del català, jo no vull dir si és
molt o és poc, és el necessari perquè una comunitat autònoma
pugui utilitzar la llengua vehicular pròpia d’aquesta comunitat
autònoma i avui així està funcionant aquesta comunitat
autònoma, en la llengua pròpia d’aquesta comunitat. I jo faria
un prec des de la responsabilitat com a oposició, com a grup
important que ho són dins aquesta cambra, que en el tema de
la llengua crec que no s’ha de jugar a dividir, crec que hem de
prendre exemple de tanta gent jove que s’està presentant a les
oposicions amb una normalització lingüística feta i realitzada i
que en tota normalitat es presenten a unes oposicions amb el
seus cursos d’informàtica, català, etcètera. Crec que la
utilització de la llengua no fa país, crec que no contribueix a
tenir una comunitat autònoma normalitzada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Grups que volen
consumir un torn en contra de l’esmena presentada? Sr. Alorda,
en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé quasi tendríem una temptació des
del nostre grup, em sap greu Sr. Conseller, de donar suport a
l’esmena a la totalitat i bàsicament coincidint en el tema
d’interior, però el que no podem entendre és que la Sra. Cabrer
ho digui perquè la conselleria és sobrera. Nosaltres trobam que
ha de ser molt superior perquè ha de tenir la policia pròpia,
confiem que en tornar haver-hi pressuposts sigui el conseller
de Policia, el conseller de Seguretat d’aquest país i realment
tenguem una conselleria amb tot allò que ha de tenir i confiem
que així avanci. Francament coincidir en qui troba que té massa
coses interior, que s’ha duplicat, no ho podem entendre. Bé així
van les coses a qui se’n cuiden de protecció civil a altres
bandes. Nosaltres confiam que no, que en aquest tema s’ha de
créixer, s’ha de tenir molt esment i si això durés molts d’anys, ja
li dic que sí haurem de posar una esmena a la totalitat, però
confiam que aquest país surti aviat d’aquest dèficit
d’autonomia que té, no poder fer complir les lleis pròpies, en
policia pròpia. Un país sense forces de seguretat té un dèficit
d’autogovern. Així ho pens i així ho dic. Per això hi ha els
parlaments i per això hi ha les tribunes i hi ha hagut molta sang

i moltes disputes per poder-ho aconseguir. Per tant, jo faig ús
d’aquest privilegi que tenim.

La resta la veritat és que haver de felicitar cada any per la
regularització de l’accés, creim que és un èxit importantíssim en
aquest país i certament, això també és cert, deu haver creat
alguns problemes a l’hora de fer mecanismes més ambiciosos
de carrera, haver establert altres fórmules, altres esforços més
agosarats, més imaginatius amb objectius en altres coses, que
s’hi ha treballat, però certament la tasca de regularitzar
l’Administració, la tasca d’haver de recompondre tothom en el
seus llocs i en els llocs que per un sistema de provisió correcte
corresponia ja és un tragí per a una legislatura que realment,
també hem de ser prou prudents per no moure-ho tot en el
mateix temps, perquè també és important l’eficàcia i també és
important que les coses surtin. Per tant, en aquest sentit creim
que hi ha hagut una gran empenta i el que entri trobarà, o
continuarà, com hagi d’anar, ho trobarà molt fet i les bases
posades per continuar cap endavant.

Bé realment parlar ara que hi dificultats en l’accés, em sona
com un acudit realment quan abans no hi havia procediments
de selecció, la circumstància, la fama i jo crec que amb els fets
de com s’havia accedit a la comunitat autònoma durant molts
d’anys i no crec que sigui un, ni dos, ni deu que ho diguin,
però en aquest cas veig que s’hi recreen. La provisió, és cert
que hi hagut aquesta polèmica molt diferent a l’accés, hi ha
hagut la polèmica de les lliure designacions, per ventura s’hi
haurà de fer alguna reflexió. En qualsevol cas, com s’ha dit,
estam parlant d’un 9% del conjunt, la resta s’ha fet per concurs,
mai hi havia hagut concursos de trasllat d’aquesta ambició,
d’aquesta potència com ara es fan. Evidentment les lliures
designacions també es fan per concurs, en principi no, però
després és també una formulació que és pública i això és
important, això és important Sr. Font, sap què passa? Que
moltes vegades hi havia molta gent que no estava en el seu lloc
i no era per un concurs de trasllat, sap quantes comissions de
servei de més de dos anys, quants de llocs..., sap que vostè
anava un darrera l’altre i no trobava ningú a la taula que li
corresponia segons el seu títol, sap quanta de gent hi havia a
llocs diferents, perquè no era només l’accés, que també, en la
p rovisió hi havia un vivadeu, és que això basta veure-ho
estadísticament. Ja sé que ningú plora per una estadística, però
tothom pot pensar en persones, perquè darrera l’estadística sí
que tothom té situacions i algú va plorar l’any 99 quan se’n va
haver d’anar de la cadira que tenia, la cadira que tenia. Per tant,
la veritat jo voldria poc a poc anar trobant-nos perquè aquest
escenari de normalització de l’Administració crec que tots hi
hem de ser i crec que seria bo que hi anàssim coincidint.

Una cosa que jo confiava que ja s’hauria superat i cada any
ens trobam amb l’exigència del català. La veritat és que després
de sentir avui mateix i a mi em conhorta això, que en el tema del
català els del PSM ens pensàvem que era un problema quan no
hi havia cap problema perquè tothom hi estava d’acord i
talment s’ha dit aquí i a mi em conhorten aquestes paraules
perquè de vegades s’obliden, però avui s’han dit aquí. Resulta
que tornam a sentir els kyrie Eleison de l’exigència de català. A
cap país del món surt a una tribuna parlamentària que es sàpiga
la llengua del país per exercir la funció pública, a cap país del
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món amb autoestima, això és increïble a Alemanya, increïble a
Anglaterra, increïble a França i només els que creuen que la
nostra llengua oficial no és com la que tenen ells, perquè és
oficial però no tant, aleshores el que té reserves mentals li
resulta després complicat aplicar les regles de tres. El que té les
coses clares i fa el mateix que es fa a tot occident, a tot el món
respecte la llengua pròpia, aleshores no hi veu cap problema. 

(Aldarull a la sala)

Tal vegada és més necessari saber rus per anar a Sud-
Amèrica, no ho sé, no ho sé. Però per fer feina en aquest país
a la nostra Administració, saber la llengua del país és important
per atendre els ciutadans.

Per tant, jo crec que per aquest camí no ens hi hauríem de
trobar. Jo confiï que un dia ens hi trobem i si tracten la llengua
catalana com a una llengua oficial, com a llengua del país, segur
que aquesta polèmica s’esvairà tota sola i és important, perquè
en qüestions de llengua, el més prudent, el més interessant i el
que nosaltres voldríem és que no hi hagués polèmica. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Volvemos a encontrarnos un año más esta enmienda a la
totalidad a la Conselleria de Interior, una enmienda a la
totalidad que por el planteamiento que hecho la portavoz del
Grupo Popular, más parece una interpelación sobre la política
de personal de la conselleria que una enmienda a la totalidad
porque realmente de presupuestos o de críticas a los objetivos
de los presupuestos hemos oído bien poco, con lo cual esta
portavoz anda un tanto despistada a la hora de hacer la defensa
de la enmienda a la totalidad.

Pero si lo que quiere la portavoz del Grupo Popular es hablar
de política de personal del actual Govern de la comunidad
intentaremos también dar un par de pinceladas, porque aunque
lo hecho el portavoz que me ha precedido, sí quiero dejar claras
las diferencias entre lo que es el acceso a la función pública, a
la Administración pública, mediante op osición libre como hace
este Govern y lo que es la promoción una vez dentro de la
Administración mediante concurso o libre designación, cuyos
puestos, como decía el conseller, no llegan al 9%. Pero es que
tal como lo planteaba la portavoz del Partido Popular parecía
que se accedía a la Administración a través de la libre
designación y eso tiene que quedar claro y para mayor claridad
lo mejor son los ejemplos. Por ejemplo si un día ocurriese que
desde una secretaria general técnica por ejemplo, desde
Presidencia se enviara un fax, por ejemplo al IBI, donde se
adjuntara el currículum de una persona y al día siguiente se
redactara un concurso, no se hiciera ningún tipo de entrevista
y curiosamente coincidiendo con el currículum de la persona se

p ide ruso y se excluye a todo el que no hable ruso y a esa
persona se le contrata. Eso más que libre designación sería una
designación libertina, me atrevería yo a decir.

Por tanto, yo no sé si lo que nos está proponiendo la
portavoz del Partido Popular es que sigamos el modelo de
acceso a la Administración pública que desde el anterior
Govern y concretamente desde la secretaria general técnica de
Presidencia se ideaba y se llevaba a cabo. Porque si ese es el
modelo, nosotros no lo compartimos y seguimos apostando
por las oposiciones libres y por un sistema democrático de
acceso a la función pública, que desde luego nada tiene que
ver con el modelo que practicaba el anterior Govern. Por tanto,
entiendo que sea tan y tan criticado. De todas maneras me ha
parecido también extraño no oír hablar, como decía, de los
objetivos o de las medidas que se están llevando a cabo desde
la conselleria que era de lo que veníamos a hablar aquí hoy, de
presupuestos y desde luego hablando de los presupuestos de
la Conselleria de Interior creo que es muy importante hablar de
seguridad porque que por primera vez este Govern en la
comunidad balear ha puesto en valor la seguridad como uno de
los puntales de la sociedad democrática y eso sí que es hablar
de los objetivos que se están llevando a cabo a través de los
presupuestos de la Conselleria de Interior. 

Por supuesto, supongo que no le interesará a la portavoz
del Grupo Popular hablar del Plan de seguridad de playas, que
es pionero en todo el territorio esp añol y que a lo largo de toda
esta legislatura y también con estos presupuestos, se ha
implantado en las 4 islas con unos excelentes resultados. O de
la propuesta que también planteaba el conseller en su
comparecencia de presupuestos de crear la mesa de seguridad
pública de las Islas Baleares. O supongo que también desprecia
la creación de más de 27 agrupaciones de protección civil a lo
largo de esta legislatura. Supongo que tampoco le interesa
hablar del magnífico trabajo que tuvo capacidad este Govern y
la Conselleria de Interior de realizar y la magnífica reacción ante
una circunstancia como fue el temporal que sufrimos durante
este año. Todo ese reconocimiento, estoy convencida, que al
Partido Popular no le interesa en absoluto hacerlo porque
prefiere intentar confundir, intentar hacer creer que actualmente
se accede a la función pública de la manera decía en que se
hacía con el anterior Govern. Y repito, muy diferente son las
libres designaciones como método de promoción de un 8% de
las plazas, cuando se ha accedido a la Administración a través
de oposición, que esa especie de libertina designación que
practicaba el Partido Popular y que por cierto mucho tenía que
ver con la secretaria general técnica de Presidencia. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Sra. Cabrer té un torn de
rèplica de 5 minuts, si vol replicar. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller li agraesc el seu to, però els seus companys de grup
ho han espenyat un poc, perquè no ha estat el to. El Sr. Alorda
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ens dóna lliçons en aquest Parlament, ara li donarem nosaltres
una lliçó, escolti bé i ens doni explicacions, perquè el coneixerà
i no diré noms. Un tal Sr. X, candidat a les llistes del PSM a les
darreres eleccions autonòmiques, aquesta persona guanya el
pacte de progrés i primer li fan una comissió de servei, aquests
que vostè diu que estan descolAlocats, idò vostès fan una
comissió de serveis d’aquesta persona d’Hisenda a
Vicepresidència, perfecte. Després Vicepresidència proposa
que es creï una plaça, una plaça que es diu cap de secció 1,
lliure designació. Sr. Alorda, vostè que ens conta tot el que ha
dit. A aquesta persona li fan una altra comissió de serveis,
passa d’administratiu a aquesta plaça de cap de secció en
comissió de serveis, això que vostè ha dit que era tan de
desordre. 

Després es convoca un concurs de trasllat, es treu aquesta
plaça que és de lliure designació, es presenta un munt de gent,
però elegeixen aquesta persona a dit, pel Sr. Vicepresident del
Govern i anava a la candidatura de les eleccions autonòmiques
del PSM. Després surten oposicions perquè aquesta persona
era administratiu, aquesta persona es presenta, no surt a la llista
provisional d’aprovats, fa una reclamació al tribunal i surt a la
llista definitiva. No dic res més, aquests són els fets, no dic si
era legal o era ilAlegal que hagués aprovat. Després aquesta
persona ha de prendre possessió com a primer opositor i què
fan des de Vicepresidència del Govern? Demanen al conseller
d’Interior que modifiquin una plaça de cap de servei de
sociologia, que li llevin els requisits de ser sociòleg, un cap de
servei de sociologia ja no ha de ser sociòleg i que la passin de
concurs a lliure designació. I aquesta persona el seu primer
destí com a oposicions de carrera és ser cap de servei de
sociologia a dit, el primer destí sense fer cap concurs de trasllat.

(Aldarull a la sala)

Aquesta és la seva realitat i ens contestin, no ens doni més
lliçons aquí perquè ja està bé, ja està bé. Feia molt de temps que
teníem això i no he dit cap nom, perquè a mi no m’agrada dir
noms. Però no ens vengui aquí a donar lliçons d’honradesa,
perquè comissions de serveis dues, lliures designacions dues,
modificació d’una plaça, llevant requisits, tot per donar-li a una
persona que anava a les llistes del PSM a les darreres eleccions
autonòmiques. Per tant, Sr. Alorda no ens doni cap lliçó.

Tema del català, Sr. Alorda després a la rèplica em podrà
donar tots els arguments de per què a aquesta persona li van bé
totes les comissions de servei, modificar places tot això. M’ho
podrà explicar. Tema del català, el Govern que va posar com a
requisit d’accés el tema del català va ser el Partit Popular,
vostès l’han pujat, el Partit Popular sempre ha estat d’acord
amb aquesta pujada, només vàrem dir que consideràvem que
s’havia de donar una transitorietat perquè molta gent s’està
quedant fora de les oposicions. Vostès no ho comparteixen,
perfecte, però nosaltres estam d’acord amb el tema del català,
d’això no vull que en facin demagògia. El que jo deman és per
què es fa una excepció a un decret, a una norma, via acord de
Consell de Govern, només ho deman, vostè és jurista i per
ventura em podrà contestar com pot ser que un acord de
Consell de Govern pugui modificar un reglament, un decret,
això és la pregunta que faig. No sé quantes vegades li ho he

demanat al conseller, quantes vegades li he demanat l’informe
jurídic? Quatre, cinc o sis vegades li he demanat un informe
jurídic, que digui que un acord de Consell de Govern pot
modificar un decret i encara no la tenc. Per ventura vostè em
podrà dir que ara hi ha un principi nou en dret administratiu que
no conec i per ventura vostè m’ho aclarirà.

Del tema de la policia autonòmica, només li he de dir que el
Sr. Costa quan va començar va prometre la policia autonòmica,
sempre li vàrem dir que hi havia un pacte a nivell nacional entre
el PSOE i el PP que no es posaven en marxa més policies
autonòmiques. Vostè ho va prometre a principi de legislatura i
el Sr. Jaén, crec que li va dir, vàrem tenir una interpelAlació i li
vàrem dir que aquestes eren falses promeses perquè no eren
possible. Però bé, a veure si en qualsevol cas la propera
legislatura podem avançar en aquest tema.

I Sra. Hernanz, vostè en la mateixa línia, vostè parla del rus.
Jo només li vull dir que si parla d’assignacions llibertines també
podríem parlar dels enchufes d’IBATUR, els deien a ti te
coloco, te coloco, no ahora hemos de montar un concurso
porque nos lo han dicho desde la... això ho varen declara a la
comissió d’investigació d’IBATUR. Pàgina passada, però jo
crec que de tot hi ha a la viña del señor. Només li vull dir Sra.
Hernanz que qui té una taca en aquest moment en el tema de les
lliures designacions són vostès, això és un marró i és una taca.

I només vull dir una cosa, he sentit dir al conseller que està
en un període de reflexió i rectificació amb el sindicat i això li ho
he d’agrair. Crec que si el conseller en el tema de les lliures
designacions, que tots els sindicats, grup de l’oposició i el
jutge li han dit que anava per un mal camí, si corregeix aquesta
actitud crec que serà beneficiós per a aquesta comunitat i en
aquest sentit li ho agraesc si efectivament s’arriba a aquest
acord i corregeix aquesta actitud. Jo confiï en la seva actitud i
amb allò que vostè ha dit i esper que pel bé dels funcionaris
d’aquesta comunitat autònoma es corregeixi aquest tema que
només es pugui accedir a la comunitat autònoma per
designacions a dit, com va ocórrer a tots els exemples que he
hagut de posar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

 EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrer. Para la contraréplica por el Grupo PSM-
Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que una brillant defensa d’una
esmena a la totalitat d’una conselleria, la veritat és que crec que
qui més qui menys es deu haver convençut de què convé
aprovar-la perquè la veritat és que s’ha demostrat, jo crec que
palmàriament que no funciona, que els números estan mal fets
i que no responen als interessos del país. Concretament dels
nostres arguments ens han tret un cas, sembla que..., ni he
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pogut seguir tot el seguit de coses que es diuen. Evidentment
no hi entraré, seria impossible fer-lo propi amb els centenars de
casos i evidentment no hi entraré per pura elegància de la
quantitat... 

(Aldarull a la sala)

Només de les dotzenes que jo conec i que tenc prou frec
com per apuntar coses que allò que s’ha apuntat aquí, bé és de
pàrvuls, és de pàrvuls. Per tant, jo crec que només que es
donin, com s’ha apuntat no es sap ni si tan sols hi ha cap
ilAlegalitat. Jo anim que si n’hi ha una sola per favor que es
posin tots els plets que siguin necessaris, tots els recursos que
es facin, però em neg a un debat de totalitat de perdre-hi o
dedicar-hi el temps a resoldre una situació d’una persona de la
qual ni es planteja si hi ha ilAlegalitats. I a això ho ha posat al
mateix nivell del fax de l’IDI, en el mateix nivell de l’entrevista
no celebrada, en el mateix nivell del rus. I avui ja m’han discutit
dues vegades d’honradesa i d’honestedat. La veritat és que
colAlocar argentins o una trama per fer votar gent, a això li diuen
deshonestedat.. 

(Aldarull a la sala)

Bé espiar correus electrònics a això li duen de jutjat de
guàrdia, però per tancar-los a tots, a tots els afectats i cobrar
per fer obres públiques jo no sé vostè què li diran. Jo no faré el
seguit, però dues vegades parlar d’honradesa i posar uns
exemples com els que es posen, francament com a mínim
m’agradaria saber on tenen les romanes vostès. Nosaltres tots
els que voten estan en el cens, són vius, existeixen i són de la
circumscripció que els correspon, ara en parlarem i a això ho
sabrem.

Respecte del català. Vostè ha dit una cosa que a mi m’ha
agradat, consideràvem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, un momento por favor. Señoras y señores
diputados, por favor un poco de tranquilidad para escuchar, no
oigo bien al intervinente. Muchas gracias. Sr. Font, por favor.
Continúe Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo li ho agraesc i intentarem parlar de
coses que siguin menys personals. Jo no he parlat mai..., només
es grata allà on li pica.

Bé crec que el tema del català s’ha fet un temps verbal que
trobava important, consideràvem, és a dir, hi ha hagut un
moment en el qual estratègicament, nosaltres no coincidim que
l’any 2002, l’any 2001 ja haguessin de fer provisionalitats, però
és un tema menor, era un tema de transició. Allò que no és tan
menor és cada any tornem a estar allà mateix. Jo entenc que
l’any passat hi va haver un problema, es va discutir
políticament, però no que el 2002 hi tornem a ser, perquè sinó
aquesta provisionalitat hi tornarà a ser el 2003, el 2004. Si ho
deixàvem en passat, que quedi així i ens trobem a l’horitzó, els

haurà costat tal vegada arribar aquí, però si ens han agafat ben
bo haurà estat el camí.

Respecte la policia autonòmica, hem de coincidir, és
important aquesta entesa, la teníem amb vostès fa 10 anys,
després pareix que s’ha dissolta, hi havia coses que eren fàcils
i factibles i que el país les necessitava fa 10 o 12 anys i en el
Partit Popular tot això s’ha esvaït, no es sap ben bé per què. I
jo crec que en aquests moments els grups que donen suport al
Govern en aquest moment hi ha una prou entesa i crec que serà
un dels reptes de la propera legislatura treure aquest tema
endavant. És realment un dels temes cabdals, és un autogovern
minvat aquell que no pot fer complir les seves pròpies lleis i
coincidesc amb vostè que aquest tema s’ha d’afrontar i s’ha
d’afrontar amb valentia i coratge i amb decisions ben aviat.

I coincidir també amb el darrer, crec per a tots és important
que hi hagi una negociació. Crec que tot allò que pugui sortir
d’una taula de negociació queda més legitimat i malgrat, el tema
de les lliures designacions, indiscutiblement és un tema que
bàsicament ha de poder resoldre l’administració per la seva
eficàcia, per la seva pròpia gestió dels recursos, ho ha de fer
amb una certa autonomia. També és cert que com més pactin
quins són els supòsits que és raonable que siguin lliure
designació en comptes de concurs estricte, doncs més
legitimitat, millor i més (...). Per tant també felicitar el conseller
per aquesta iniciativa i coincidir jo crec que amb el sentit global
dels grups, que sempre que sigui possible un acord millor que
un plet.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Con ello damos por concluido el debate
número 12.

Y pasamos al debate número 13 que es... Sr. Font, por
favor..., que es de globalidad, que es el resto del debate de
enmiendas del debate número 12 y la sección 36, servicios
comunes, gastos de personal. Para la defensa conjunta de estas
enmiendas por el Grupo Popular tiene la palabra la Sra. Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ens
centrarem una miqueta en el debat de pressuposts que realment
és el tema que tenim avui dins aquesta sala de plens. A la
secció 36 demanam que es faci una transferència als
ajuntaments i als consells insulars per a la redacció dels plans
d’emergència insulars de cada una de les illes, i també de cada
un dels municipis. El Sr. Conseller ens acaba de comentar fa
dos minuts que realment hi havia hagut una dotació d’1 milió
d’euros. Vull pensar que aquesta esmena que presenta avui el
Partit Popular tendrà el suport d’aquesta cambra.

Els plans de protecció civil és evident que la protecció civil
és un tema que ens preocupa a tots, que realment el Pla de
voluntariat el va posar en marxa el Partit Popular, que el Partit
Popular creu en el voluntariat i ha creat una consciència social,
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i per això avui tenim 30 agrupacions de protecció civil, però el
reconeixement ha de ser a aquests voluntaris, no als càrrecs
que avui tenen la responsabilitat de donar suport a protecció
civil. El reconeixement és als voluntaris que fan possible que
aquesta tasca sigui reconeguda per tots els ciutadans.

Per tant, aquests plans de protecció que nosaltres demanam
en aquesta esmena són uns plans que evidentment han de
garantir l’eficàcia i l’eficiències en les actuacions necessàries
davant situacions d’emergència, plans que marquin prioritats
i mesures de coordinació amb una bona actuació; seguretat
pública, això és el que demanam en aquesta esmena.

A l’esmena 4569 proposam ajudes per a inversió en el parc
mòbil dels diferents ajuntaments. A molts de municipis de
menys de 5.000 habitants suposa una despesa molt important;
per això demanam aquesta línia d’ajudes. 

Presentam també en aquesta secció una esmena que fa
referència a les ajudes que reben els funcionaris en referència
a l’acció social, ajudes per a la família, per als infants, per a les
persones majors. Demanam que es redueixin els alts càrrecs i
per tant s’incrementin aquestes partides.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Capó. Para fijación de posiciones, por
el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra.
Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Respecto a la enmienda 4567, en la
que se habla de ofrecer o de firmar, de realizar, perdón, una
transferencia a los ayuntamientos y a los consells insulares
para la redacción de planes municipales insulares, he de decir
que no sé si la portavoz del Partido Popular no ha entendido
bien la explicación del conseller, pero desde la conselleria se
han firmado ya sendos convenios con los consells insulares de
Ibiza y Formentera y de Menorca para la redacción de estos
planes. Si no tengo la información equivocada en Menorca de
hecho ya está terminada la redacción del Plan territorial de
protección civil y en Ibiza, en base también a la firma de estos
convenios, se está redactando. Por lo tanto votaremos en
contra de esta enmienda.

Respecto a la inversión para dotar, invertir en los parques
móviles de los ayuntamientos, esta enmienda se presentó
también el año pasado, fue aprobada y en el presupuesto de
2002 se dotó de más de 1 millón de euros la dotación del parque
móvil de las agrupaciones de protección civil y de la policía
local de 24 ayuntamientos. 

Y respecto a las dos restantes enmiendas, pues decir que
evidentemente si se ha informado, como me parece que se hizo
en su momento por parte del conseller, que se estaba iniciando
o que se estaba realizando ya la negociación con los sindicatos
para la ampliación, si procede, de las dotaciones

presupuestarias, pues que una vez culminada esa negociación
ya se verá eso qué traducción presupuestaria tiene, pero antes
de culminar la negociación sindical parece que no tiene sentido.
Por lo tanto también votaremos en contra. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Hernanz. 

Con ello pasaríamos al debate siguiente, que es el debate
número 14, que es de totalidad a la sección 17, Conselleria de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Instituto Balear de
Vivienda, Servicios Ferroviarios de Mallorca, Servicio de
Información Territorial de las Islas Baleares. Para la defensa de
todas las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular
durante 10 minutos tiene la palabra el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores consellers, la
política en materia de ordenación del territorio, Sr. Conseller, no
va más allá del papel y de la rueda de prensa. Una primera
iniciativa, la modificación de las DOT a través de la Ley 9/99,
una ley por lectura única, es la única que ha conseguido su
conselleria y que se debe al anterior conseller. Otras iniciativas,
como puedan ser la modificación de las DOT, un decreto de
cupos, una moratoria que después de seis borradores decae el
mes de febrero bajo la imposición del Consell Insular de
Mallorca, una ley de cupos en trámite parlamentario que ni
siquiera tiene el apoyo de sus socios de gobierno, una ley del
suelo que no acaba de salir, que no acaba de entrar en este
parlamento, cuya única exposición a los ciudadanos viene de
la iniciativa del Colegio de Arquitectos, de la agrupación del
Colegio de Arquitectos. Todas estas iniciativas frustradas por
su propio gobierno no evidencian otra cosa, Sr. Conseller, que
el gran fracaso del pacto de izquierdas en materia legislativa de
ordenación territorial.

No obstante lo anterior, usted y el pacto, que no han sabido
hacer una política seria en materia territorial, que han fracasado
estrepitosamente, siguen con una fijación obsesiva que raya en
lo enfermizo volviendo la vista hacia Madrid y olvidando esta
comunidad, intentando modificar una ley del suelo estatal
cuando la misma prácticamente no tiene absolutamente
competencia sobre esta comunidad autónoma después de la
última sentencia del Tribunal Constitucional.

En materia de carreteras y al día de hoy, a cinco meses de
acabar la legislatura, ¿qué tenemos, Sr. Conseller?, ¿qué es lo
que han hecho en materia de carreteras? ¿Un desdoblamiento
en Son Ferriol cuya inauguración se viene anunciando año tras
años desde hace tres años? Ah, bueno, y 700 metros en la
carretera de Valldemossa anunciados a bombo y platillo, 700
metros en la carretera a la Universidad, 700 metros; después de
la tala de una hilera de cipreses justificada para evitar las
expropiaciones del centro penitenciario, sorprende después,
evidentemente, sorprende, cuando uno lee el BOIB y se
encuentra que dentro de los propietarios expropiados está el
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centro penitenciario, está Instituciones Penitenciarias, otra más
de sus falsedades, Sr. Conseller. 

El resto papel y ruedas de prensa anunciando estudios y
más estudios, y proyectos y más proyectos, proyectos de
futuro, algunos tan significativos y tan divertidos como pueda
ser la vía parque del municipio de Calvià, la única autopista que
hará este pacto de izquierdas en el municipio ecológico de
Calvià. Su modelo, el modelo de carreteras, en materia de
carreteras, perdón, sigue siendo un modelo nada seguro para
las personas; la respuesta la tiene usted claramente en los
medios de prensa: sabe que hace dos días (...) una determinada
conflictividad social en cuanto a la inseguridad que existe en la
carretera, de seguridad en el proyecte, los estudios previos que
han hecho para el proyecto de la carretera de Manacor, está
provocando efectivamente una conflictividad social importante.
Su modelo, además de eso, Sr. Conseller, es un modelo sectario,
está dejando fuera de las ayudas del Govern a los accesos a las
ciudades a la ciudad de Palma. Se lo he recriminado en esta
misma sala, la ciudad de Palma cuya población es prácticamente
la mitad de las Islas Baleares, la ha dejado sin ningún tipo de
financiación para poder ayudar a sus ciudadanos en los
accesos de las vías dentro de la ciudad de Palma, como ya
hemos dicho. Ésta es otra más de sus políticas sectarias con
una única finalidad: la de castigar a un municipio gobernado
por el Partido Popular. 

Su modelo, además de ello, no es transparente. Las
modificaciones que se introducen en todos sus proyectos no
se encuentran justificadas dentro de sus informes técnicos.
Todos sus informes técnicos suelen ser desfavorables cuando
en todos sus acuerdos de govern aparece inmediatamente la
exposición pública a efectos de expropiación.

Pero si algo realmente evidencia su fracaso en política
territorial, y hablamos de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, y más específicamente su fracaso en política de
gestión de suelo, es la situación actual que padecen en estas
islas desde el año 99, con un crecimiento del valor medio de la
vivienda de un 120%, el doble -esto lo han dicho ustedes, Sr.
Conseller, un 120%- el doble de la media estatal que es un 63%.
Un 63% la media estatal, un 120%. ¿Considera usted que esta
diferencia no es responsabilidad de su política de suelo?, ¿esta
diferencia, este 60%, no es responsabilidad de su política en
materia de ordenación del territorio, de su política de suelo? Y
no me venga con estas teorías que últimamente está sacando
en prensa, porqué aquí desde luego no las saca, de cómo se
forma el valor del suelo, evidentemente fundadas en una
concepción soviética, absolutamente soviética del territorio, en
una clara radicalización de su política de suelo, sin duda
influenciada por uno o dos de sus más directos colaboradores.

En cuanto a vivienda protegida su política es claramente de
ocultación y de confusión. Los datos que usted facilita a sus
compañeros de gobierno en las preguntas que se hacen en este
parlamento y en sus ruedas de prensa evidencian claramente
una intención de confundir. ¿Con qué objetivo?, evidentemente
ocultar los resultados reales, lo cual hace claramente inviable la
labor de control de este grupo parlamentario. En algunas de sus
preguntas, en dos exactamente, que le hacen en este

parlamento nos habla de adquisición de viviendas (...), 278
unidades familiares; en otra habla de viviendas de protección
oficial, el tema de adquisición de viviendas de protección, de
1.249; después nos habla de calificadas 498; en sus
presupuestos aparecen con promociones incluso 1.681; en su
comparecencia parlamentaria 1.643 en temas de rehabilitación;
en tema de VPO 648, otra vez 504... Es decir, Sr. Conseller, un
absoluto galimatías. 

Sus cuentas no nos cuadran, no nos salen las cuentas, las
cifras no cuadran, dice públicamente que superan un 150%
todas las previsiones que tiene hechas, previsiones que no
conocemos porque efectivamente, evidentemente, no nos ha
dicho cuáles son sus previsiones para un año y al final usted
hace las cuentas como quiere. Sin embargo estas previsiones
sí que las podemos ver reflejadas en el presupuesto, un
presupuesto que usted no puede ni manipular ni maquillar.
Están claras estas previsiones en lo que son los grados de
ejecución en los últimos años. En el año 2000 su grado de
ejecución es de un 37% del presupuesto, en el 2001 un 22%, i
en el 2002 un 16%. ¿Me quiere decir cómo ha superado estas
previsiones?, estas previsiones de un 16, un 22 y un 37%
respecto a los datos que usted está sacando tanto en las
informaciones parlamentarias como en la prensa. No cuadran
los números, no cuadran, la diferencia que hay entre el número
de viviendas que usted dice hacer y las previsiones en cuanto
al presupuesto que usted se está gastando en el capítulo 6 no
cuadran. Los números cantan, y más diría yo que cantan gritan.

En el tema de inversión de suelo, Sr. Conseller, ya se lo
hemos dicho en alguna comparecencia parlamentaria, es
absolut amente necesario que tenga en cuenta la necesidad de
invertir en la adquisición de suelo. Ustedes sólo plantean 1
millón de euros y nosotros planteamos en una enmienda 3
millones de euros. 

En materia de rehabilitación un oscurantismo total; dos
peticiones le he hecho, una por escrito pidiendo las
operaciones y me contesta directamente con un presupuesto;
otra en una comparecencia parlamentaria y me da el sistema de
cálculo del suelo vacante, un documento que se llama Sistema
de cálculo del suelo vacante. ¿Qué tiene que ocultar, qué está
pasando con las operaciones de rehabilitación? Yo se lo diré:
meras operaciones de mantenimiento con la finalidad de
engañar y de engordar los números. Ya cambiaron el Decreto
112, del 112/97 al Decreto 76/2000, bajando las subvenciones
máximas de 2.400.000 a 1.200.000 e incorporar la rehabilitación
de fachadas con la única intención de poder engordar los
números.

En cuanto al IBAVI, el reconocimiento a la baja ejecución
del presupuesto en el IBAVI viene descrita en sus propios
presupuestos, Sr. Conseller; usted reconoce en el balance de
situación a 31 del 12 del 2001, en la página 49 de sus cuentas
anuales, capítulo sexto de inversiones reales, que la ejecución
de este capítulo es baja, que se sitúa en un 23%, dada la baja
ejecución del gasto de las obras en curso con respecto al gasto
previsto. En el avance de ejecución del presupuesto del año
2002 (...) del 16,74%, que de los 46,599 millones de euros
presupuestados sólo son capaces de gastar 7 millones de
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euros. No obstante el descarado incumplimiento de sus
previsiones en contra de sus triunfalistas declaraciones
públicas para el año 2003 su capítulo sexto de endeudamiento
sigue aumentando, un 13% para ser exactos; ¿para qué, si en
tres años sólo han sido capaces de gestionar un 25% de media
sobre lo presupuestado? La conclusión, Sr. Conseller, es que
o bien no tiene capacidad de gestión o bien le sobra el dinero,
habida cuenta del incremento de los gastos financieros que
esto supone.

En cuanto a SFM no vamos a hablar, Sr. Conseller, ni de la
seguridad, pese a tener en su haber el único accidente
ferroviario de la historia, ni de la conflictividad laboral de su
empresa pese a las continuas huelgas, ni de sus asesores en
materia ferroviaria, si son además asesores políticos del Sr.
Antich o del Sr. Maragall. Vamos a hablar de su política
ferroviaria y de los presupuestos. En cuanto a política
ferroviaria su gestión se resume en tres conceptos muy claros:
inseguridad, conflictividad laboral y endeudamiento excesivo.
En cuanto al tercero los niveles de endeudamiento de la
empresa implican claramente su incapacidad de atender a las
necesidades de hoy sin endeudar a las generaciones futuras;
el tren no lo pagamos ni nosotros ni ustedes, el tren lo
acabarán pagando nuestros hijos, Sr. Conseller, y lo que es
peor, Sr. Conseller, los niveles de ejecución de un presupuesto
es una clara prueba de su incapacidad de gestión. Para muestra
analice los siguientes datos que constan en su presupuesto; en
el año 2001 consta en el documento de liquidación del
presupuesto de los 6.765 millones de pesetas presupuestados,
del capítulo sexto sólo son capaces de gestionar 2.002.059, es
decir, un 30% del capítulo, el resto pasa a engrosar la partida de
gastos financieros. 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Sí, Sr. Presidente, acabo enseguida. En el año 2002 sólo es
capaz de gestionar algo menos del 50%, y como premio a esta
incapacidad de gestión su presupuesto aumenta no un 23%
sino un 33%.

En cuanto a la empresa CITTIBSA, Sr. Conseller, ya lo
hemos denunciado continuamente, año tras año, una empresa
endogámica que nace simplemente con un objetivo, que es
gestionar las contrataciones de material cartográfico. Si su
objetivo en el año 2002 era la contratación de nueve
trabajadores, en el año 2003 su siguiente objetivo específico es
otra vez la ampliación de plantilla en un jefe de producción, un
jefe de proyectos de sistemas de información geográfica y dos
plazas de técnicos base. Pedimos que se desmantele esta
sociedad por considerarla inoperativa y por duplicar servicios
o, al menos, que se reconduzca su actividad.

En conclusión, Sr. Conseller, una enmienda a la totalidad a
su conselleria y empresas públicas, un despilfarro absoluto del
dinero público, unos presupuestos de fantasía que no son
capaces de gestionar, continuistas, como usted dijo en la

comparecencia parlamentaria, y repetitivos, en base a
presupuestar lo mismo durante los tres últimos años.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Llamas. Por el Gobierno tiene la palabra el Sr.
Conseller de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo crec que els arguments que ha exposat el diputat
intervinent en defensa d’aquesta esmena de totalitat
desautoritzen, desacrediten i per ells mateixos parlen de
l’absoluta inconveniència de la seva presentació i, per suposat,
de la seva aprovació. I és que la presentació que ha fet el Sr.
Llamas viu a l’any 1998, es veu que no ha superat el trauma del
99 i continua parlant de matèries com ordenació del territori o
com carreteres com si fossin competència d’aquest govern,
quan ell sap, perquè han passat per aquest parlament, que són
competències que estan transferides als consells insulars.
Comenci a adaptar la seva mentalitat, ja sé que costa adaptar
una mentalitat conservadora als nous temps, però faci un
esforç, Sr. Llamas, i pensi que el mapa li ha canviat, que les
competències en matèria d’ordenació del territori són dels
consells insulars, i que de les moltes de les coses que vostè ha
dit aquí que estan encallades, bé, estan en aquest parlament,
estan en seu parlamentària. No faci aquest retret al Govern si la
Llei de quotes té una determinada tramitació i té uns
determinats problemes per qüestions que tenen a veure amb
l’àmbit parlamentari però no amb el Govern.

Per tant, comenci per reconèixer una llei que vostè s’ha
deixat quan ha fet l’anàlisi d’ordenació del territori, que és la
Llei de transferències als consells de les competències
d’ordenació territorial. Comenci per aquí perquè aquesta també
és una fita important de l’execució de la política d’ordenació del
territori que tenia previst el pacte i que ha complit, i a partir
d’aquí demani les responsabilitats a la institució corresponent.

I s’ha atrevit a parlar de temes que després insistirem, com
la reforma de la Llei del sòl estatal. Es veu que la seva
informació no és de darrera hora: el darrer que ha proposat una
reforma de la Llei del sòl estatal és el Ministeri de Foment i el
ministre Álvarez Cascos en una reunió que hem tengut avui
matí mateix. Per tant, si vostè continua aquí dient que aquesta
llei és intocable quan des del ministeri se’ns està plantejant la
necessitat de canviar-la, em pareix que és vostè que va desfasat
respecte a la política del seu propi partit. Parlarem d’aquest
tema més endavant.

I continua parlant de carreteres, carreteres com si fos una
competència d’aquesta conselleria i de la comunitat autònoma.
La competència de carreteres ha estat transferida als consells;
per tant, la institució competent en matèria de carreteres és el
consell. És veritat que per raons d’absoluta incapacitat del
Govern central d’entendre i respectar la divisió i la
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descentralització que aquí s’ha promogut, el Govern no entén
que hi hagi un interlocutor en matèria d’execució d’un conveni
que el Govern incompleix, que no sigui el Govern de la
comunitat autònoma perquè no reconeix els consells, perquè no
reconeix la legislació pròpia, i per tant això ens converteix en
intermediaris, jo li assegur que no per vocació pròpia, entre qui
té la competència en matèria de carreteres, que són els consells
insulars, i l’Estat per a l’execució del conveni. Però és un
problema del Ministeri de Foment, no és un problema nostre, i
l’assumpció de la responsabilitat que com a govern tenim
d’ajudar i cooperar amb els consells insulars per desenvolupar
els programes d’infraestructures viàries que el Govern central
i el Ministeri de Foment, aquests sí per raons sectàries, es
neguen a aplicar tal com la distribució de competències que ens
hem donat requereix, que és que aquell competent en matèria de
carreteres és qui és a la comunitat autònoma, en el nostre cas
el consell insular i no el Ministeri de Foment en execució d’un
conveni que només és un conveni de finançament, i que a
través d’un conveni de finançament no pot pretendre imposar
un model de carreteres via la intermediació del Grup
Parlamentari Popular d’aquesta cambra. Això és innoble, Sr.
Llamas, i vostè ho sap, que és innoble, i això és el que s’està
practicant cada dia amb l’única finalitat d’ofegar financerament
aquesta comunitat autònoma i impedir el desenvolupament
d’un programa d’infraestructures viàries que, en qualsevol cas,
durem endavant, que en qualsevol estam duent endavant, que
en qualsevol cas els consells duen endavant amb la
colAlaboració i el suport econòmic d’aquesta comunitat
autònoma en la mesura de les seves minvades possibilitats
econòmiques, i vostè sap que això és així. Per tant no té
absolutament cap justificació que s’empari en raons espúries
per justificar el que és injustificable.

I dins aquest conveni hi ha un capítol dedicat als accessos
de la ciutat de Palma i és el ministeri el que no vol desenvolupar
aquesta història; no sé per què, supòs que perquè la
intermediació és a través de la comunitat autònoma, però
escolti, dins el conveni de carreteres hi ha un capítol previst
d’accessos a Palma, i és responsabilitat del ministeri, de la
ciutat de Palma i, per descomptat, de la comunitat autònoma en
funció del que digui en aquest cas el Consell de Mallorca,
desenvolupar aquest extrem, però no és una competència que
pugui ser imputable, i molt manco en exclusiva, al Govern de la
comunitat autònoma.

El tema de les travessies i de l’exclusió de Palma ja està molt
debatut i molt discutit, i ha tengut explicacions en aquest
parlament i figuren en el Diari de Sessions. L’hi remet per no
allargar-me.

El que no li admet, Sr. Llamas, perquè és una tergiversació
de la realitat, és que vostè digui que les modificacions de les
obres tenen informes desfavorables, perquè això, que vost è ha
tret aquí documentació, vostè sap perfectament que l’únic que
ha llegit aquí en aquest parlament són lectures de documents
intermedis, efectivament d’objeccions que les oficines de
supervisió, que l’oficina de supervisió havia posat a un
projecte concret i que després va ser corregit. Llegeixi l’informe
final, no llegeixi l’informe que a mitges li diu: “Escolti, això no
està bé i s’ha de corregir”. Llegeixi l’informe final quan diu que

ja s’ha corregit, es pot aprovar i s’aprova, perquè això és fer
trampes, Sr. Llamas, i vostè les està fent; ja li ho vaig dir un dia
i avui li ho he de tornar a repetir, això és fer trampes. Els
informes intermedis no compten si el que fan és desvetllar
algun error, alguna mancança, alguna manca de justificació
d’una modificació que després està perfectament corregida. Per
tant jo no vull parlar més ja d’aquest assumpte.

Parlem d’allò amb el que evidentment vostè se sent més
còmode, més segur i coneix més, que és el tema del sòl, de la
gestió de sòl i d’habitatge. Parlem de sòl. Miri, ja li deia abans,
li anunciava abans que avui mateix hem tengut una reunió la
comissió de seguiment de política de sòl i habitatge en el
Ministeri de Foment, i ha estat el mateix Ministeri de Foment
que ha posat damunt la taula una modificació de la Llei del sòl
i de valoracions que és -i això ho han reconegut totes les
comunitats autònomes que no són del Partit Popular, totes, i
també algunes del Partit Popular- que és la gran responsable,
que és un dels instruments de gran responsabilitat de la gran
pujada del preu del sòl que hi ha hagut no només en aquesta
comunitat autònoma, sinó arreu d’Espanya, perquè imputar a la
propietat del sòl la capacitat d’establir el seu preu incorporant-
hi els elements d’expectativa especulativa pel fet que una retxa
del planejament ha atorgat una determinada qualificació, és
socialment injust i jo m’atreviria a dir, i no només jo, que
clarament anticonstitucional, i això és el que passa amb el
sistema de valoracions del sòl que vostès, en nom de la
liberalització, en nom dels mecanismes del mercat, varen posar
amb un decret llei l’any 96 i amb una llei l’any 98, i han fracassat
estrepitosament, perquè segons els anuncis del Govern la
legislació liberalitzadora en matèria de sòl havia de produir tal
quantitat de sòl i uns efectes tan beneficiosos a la baixa sobre
el preu del sòl que això seria la solució a tots els problemes.
Doncs bé, la realitat tal com s’anunciava des del Partit
Socialista és que quatre anys d’aplicació d’aquesta llei han
produït el procés més impressionant de pujada de preus del sòl
i de l’habitatge que ha conegut aquest país al llarg jo diria que
de tots els segles XX i XXI. Exactament el que dic, perquè una
pujada superior al 120% en quatre anys no s’havia vist mai. Per
tant la responsabilitat..., que cada palo aguante su vela, la
responsabilitat de la Llei de valoracions del sòl que fomenta,
empara l’especulació i la retenció especulativa del sòl, és de qui
és, i és seva, és del seu partit i del seu govern, Sr. Llamas.

A continuació vostè s’embulla amb les xifres, i diu que un
dia jo dic una xifra, després en dic una altra... Sr. Llamas, les
xifres són dinàmiques, i les xifres de compliment del mes de
novembre no són les del mes de desembre, i això passa, en fi, a
qualsevol procés dinàmic i, per tant, vostè m’ha llegit una sèrie
de xifres aparentment contradictòries que són xifres donades en
moments distints de l’evolució del Pla estatal d’habitatge.
Vostè diu que jo estic donant xifres de compliment
d’habitatge..., jo crec que s’embulla, i li ho dic sense..., supòs
que són les hores de la nit i aquest tipus de coses, s’embulla
entre el compliment del Pla estatal d’habitatge i el compliment
de les inversions de l’IBAVI, la veritat és que ha produït una
confusió.

Miri, Pla d’habitatge. Quant al compliment del Pla
d’habitatge en aquests moments, quant a habitatges de nova
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construcció, tot i que el Pla d’habitatge va entrar en vigor a
final del mes de maig, pràcticament només duim sis mesos de
compliment del pla, en aquesta comunitat autònoma ja duim un
compliment d’habitatges qualificades de nova construcció
acollides al Pla estatal d’habitatge superior al cent per cent, en
sis mesos, 117% és exactament, i duim un nivell de compliment
global del pla superior al 90%, la qual cosa fa preveure que en
el termini que es preveu de finalització d’imputació l’any 2002,
que serà el 15 de febrer, haurem superat amb escreix els
objectius del cent per cent del pla, amb escreix, perquè el ritme
de producció està accelerat. Ens podem trobar amb nivells de
compliment del 130, 140 o fins i tot el 150%, i això demostra
només una cosa, la insuficiència del Pla estatal d'habitatge, i li
vull posar damunt la taula una dada, Sr. Llamas, 1.275 euros
d'aportació estatal al Pla d'habitatge per als pressuposts del
2003, perdó, 1.275.000 euros, la comunitat autònoma n'aporta
8.075.000, una, avui, aquesta és la proporció d'aportacions al Pla
d'habitatge del Ministeri de Foment i de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, la qual cosa denota d'una manera que no
necessita més comentaris quina és la importància relativa, quina
és la prioritat que cadascuna de les administracions, que cada
una de les sensibilitats dóna a aquesta qüestió.

Tema de l'IBAVI. Miri, vostè ha estat donant unes xifres que
no sé d'on se les treu, però clar, seria miraculós que nosaltres,
amb un 16% del pressupost de l'IBAVI estiguéssim duent en
marxa 2.000 habitatges, seríem uns gestors de primera línia. Miri,
no és així, és veritat que les inversions de l'IBAVI van
endarrerides, és cert, i duen un endarreriment producte de molts
factors, el més important, el problema de la façana marítima, de
la recomposició urbanística de la façana marítima de Palma, que
afecta nombroses promocions de l'IBAVI i que fins que
l'Ajuntament de Palma no hagi aclarit el planejament i tenguem
clar a quins solars podem construir i què, no podrem posar en
marxa aquestes promocions, i això n'atura un bon nombre,
d'habitatges, és cert, i esperam i desitjam que l'Ajuntament de
Palma ho resolgui d'una manera ràpida per poder posar en marxa
341 habitatges del Polígon de Llevant i altres promocions que
estan aturades a manca de resolució definitiva de problemes
urbanístics. Una es va resoldre, amb molt de retard, els
habitatges del PilAlarí, i aquestes ja estan en marxa.

Hi ha altres problemes lògics, derivats de l'execució del Pla.
En aquests moments tendrem, es calcula, li don les xifres
exactes, d'inversions de l'IBAVI a finals del 2002, al voltant del
57% del pressupost d'inversions, la qual cosa no vol dir que
estiguem fent el 57% dels habitatges prevists, vol dir que les
inversions duen un endarreriment, és cert, li vaig reconèixer ja
al llarg de distintes intervencions, perquè efectivament les
previsions fetes especialment en matèria de gestió urbanística,
després hi ha hagut una altra sèrie de problemes, una empresa
que ha tengut fallida i que ens ha deixat una obra en marxa, etc.,
però, en fi, són coses que resulten massa normal com per fer-ne
una categoria. Però, efectivament, els problemes urbanístics
són els principals.

I em parla d'SFM i de l'endeutament d'SFM. Jo pensava que
vostè tendria la caritat cristiana cap al seu propi partit de no
parlar d'aquest assumpte. Encara li hem de recordar el que diu
la Llei de règim especial de les Illes Balears sobre les inversions

ferroviàries de l'Estat, sobre la colAlaboració de l'Estat a les
inversions ferroviàries de les Illes Balears? Li he de recordar?
Li he de recordar quina és la quantitat que l'Estat ha aportat a
tot el programa de desplegament, que no només és l'ampliació
del traçat, sinó la renovació de totes les vies, l'adquisició de
nou material, la posada en marxa de sistemes de control, com el
CTC, que tot això es fa a càrrec exclusiu de les finances de la
comunitat autònoma dins l'empresa d'SFM? I ni un euro de
finançament estatal, malgrat que hi ha l'obligació legal, a la Llei
de règim especial, que el Govern colAlabori amb el procés
d'inversions ferroviàries de la comunitat autònoma, li he de
recordar la xifra que el Govern central es gastarà en el propers
8 anys?, 6,8 bilions de pessetes en inversions ferroviàries, en
infraestructures ferroviàries per desenvolupar l'AVE, una
inversió de 150.000 pessetes per habitant, i que a les Illes
Balears, d'això no ens en correspon ni un euro, i que el Govern
no colAlabora ni amb un euro a les inversions ferroviàries, quan
té l'obligació legal i moral de fer-ho? No em parli de
l'endeutament de l'SFM, clar que té endeutament, l'SFM, totes
les obres que fa les fa a través d'endeutament. És així, és així
com s'ha de fer d'altra banda, eh?, però en qualsevol cas
s'agrairia molt la seva intermediació perquè simplement la
legalitat es complís.

Ha entrat de passada, i jo també li contestaré de passada,
demana la supressió de l'empresa CITTIBSA, crec que seria un
error, seria un error i un retard. La cartografia moderna, la
cartografia digitalitzada, els elements de coneixement del
territori són imprescindibles a una societat moderna, totes les
comunitats autònomes fan inversions importants a través de
mecanismes com els de l'empresa CITTIBSA, i no solament a
Espanya, sinó arreu d'Europa, seria un error que nosaltres, que
tenim una preocupació i unes necessitats territorials evidents,
suprimíssim un instrument tan essencial per al coneixement del
territori com la cartografia que desenvolupa l'empresa
CITTIBSA.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Obres Públiques. Sr. Llamas,
té cinc minuts per replicar al conseller.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. No lo
entiendo, Sr. Conseller, me dice que no tiene competencias en
ordenación del territorio, tiene una dirección general que se
llama de ordenación del territorio, ya me explicará cuál es el
sentido de esa dirección general; y tiene un director general
que se encarga de hacer todas estas iniciativas que yo le he
relacionado aquí: modificación de las DOT, decreto de cupos,
una moratoria, una ley de cupos, alguien la redactará, ¿no?,
digo yo, una ley del suelo que efectivamente está contratada,
pero alguien redactara todo eso.
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De la empresa CITTIBSA, también, que me parece que
depende de esta dirección general, también alguien la
gobernará, alguien tendrá que jugar con esos datos que a este
señor tanto le gustan, ¿no? Digo yo que si tiene una dirección
general deberá tener competencias en ordenación del territorio,
usted no puede negar que tiene parte de estas competencias o,
por lo menos, en las competencias legislativas, claramente.

En cuanto a la reforma de la ley estatal, evidentemente no
me ha entendido, yo creo que es muy claro lo que ha dicho
usted en la prensa respecto de los sistemas de cálculo de
valoración de suelo, de cómo se tiene que valorar a efectos de
expropiación, evitando la plusvalía generada por el hecho de
vivir en una sociedad de consumo, y que, bueno, su intención
era reformar la Ley del suelo en este otro sentido, y entiendo
que era su propuesta porque, efectivamente, y lo vuelvo a
repetir, las informaciones que vienen directamente de su
conselleria, mis fuentes son siempre de la prensa, porque de su
conselleria, y antes no he tenido tiempo de decírselo, las únicas
preguntas por escrito que le he pedido, las respuestas no valen
claramente la pena, es decir les pregunto una cosa y me
responden con otra, llega un momento en que efectivamente no
vale la pena hacer según qué preguntas, le puedo comentar
algo, pero nunca acabo de conseguir una respuesta clara de las
necesidades que tenemos en este partido de hacer un
seguimiento de su trabajo.

Ya le digo, no es que yo haya dicho que la ley estatal sea
intocable, es decir hay una propuesta del Gobierno de España
respecto a la modificación de la Ley del suelo, en cuanto a
valoración de los suelos urbanizables, para sacar una valor algo
menor, su propuest a es diferente, tiene otro sentido, su
propuesta es la de expropiar a un valor fuera de lo que es el
mercado, quitando lo que usted denomina plusvalías o de lo
que denomina, me parece que le llamaba especulación, lo que es
el valor especulativo, ¿no?, más o menos viene a decir que
quiere expropiar a valor de suelo rústico. En fin, ya le he dicho
lo que pensaba sobre el tema, creo que no tiene más
 incidencia.

En cuanto al tema de carreteras, también me sorprende que
me diga que ahora no tiene absolutamente ninguna
competencia, usted ha hecho estas dos carreteras y la de
Palmanova también, todo el convenio de carreteras sigue
siendo de su competencia, creo yo, ¿o estoy confundido? Tal
vez lo he leído mal y usted me lo explicará mejor, pero bueno,
entiendo que sigue siendo de su competencia, ya me lo
explicará bien, si sigue siendo de su competencias, creo que
estamos en el derecho de exigirle y de decirle exactamente lo
que tarda cada una de estas obras contratadas y las
deficiencias que van teniendo, los informes técnicos los tengo
ahí, le puedo asegurar que lo mismo que en el tren de Petra, los
informes favorables suelen ser posteriores a los acuerdos de
aprobación y de exposición al público a efectos de
expropiación.

En cuanto al tema de los accesos a la ciudad de Palma, cada
vez que le pregunto por el tema, usted me contesta con otra
milonga. Hoy ya me está hablando de su depende del
ministerio, si depende de Madrid, empezaron diciendo que

Palma se podía financiar por sí misma, que no estaba en el
convenio, que no estaba en el acuerdo, en fin, creo que llevo
contabilizadas como cuatro o cinco versiones diferentes sobre
cuál ha sido la negativa del Govern a apoyar al Ayuntamiento
de Palma en la financiación de estos accesos. Luego me dice
que no entiendo las cosas, mire usted, qué quiere que le diga,
si le pregunto seis veces, y seis veces me contesta de seis
maneras diferentes, como comprenderá difícil me lo pone para
poder sacar una conclusión a efectos de saber qué demonios
pasa. En eso, Sr. Conseller, tengo que asegurarle que es usted
bastante hábil.

En cuanto al crecimiento del precio del suelo, yo le puedo
asegurar, creo que está muy claro y en una economía de
mercado es así, que el valor del suelo, el valor de las viviendas
se deduce directamente del valor del suelo, el valor del suelo es
el coste de la vivienda, el valor en venta de la vivienda menos
el coste de la construcción, es una fórmula que sale en todos
los tratados de valoración, excepto en el suyo, excepto en el
suyo, ¿qué quiere que le diga? Ese crecimiento de un 120%, del
doble, del doble de lo que es el crecimiento del precio medio de
la vivienda que implica un crecimiento del valor de repercusión
del suelo, es clarísimamemte, directamente proporcional a un
sistema, a una política de suelo, usted es capaz de criticar la
política de liberación del Gobierno central, respecto del
encarecimiento del suelo y, sin embargo, no es capaz de asumir
que aquí, en Baleares, esa horquilla de ese 60% de diferencia
que hay entre el valor medio y el valor que se ha establecido en
Baleares no es responsabilidad de este gobierno, lo es, Sr.
Conseller, no tiene ninguna política en cuanto al tema del valor
del suelo, no tiene ninguna iniciativa, ya se lo he comentado,
incluso en el tema de la vivienda de protección oficial, están
ustedes agotando por falta de política, de una política decidida
de adquisición del suelo, están ustedes agotando todo el suelo
gestionado por el Partido Popular haciendo viviendas, de aquí
a un año, ustedes no tendrán suelo para hacer más viviendas
de VPO, quitando todo aquel suelo que gestionó, están, de
alguna manera, gastando un ahorro de suelo, ya le comenté en
la comparecencia en comisión, el tema de la necesidad, es una
de las enmiendas que tenemos propuestas, de la necesidad de
establecer un banco de suelo para la posibilidad de hacer
vivienda de protección social, si usted sigue haciendo vivienda
de protección oficial y no sigue gestionando suelo,
efectivamente se nos acabará la posibilidad de hacer vivienda
de protección oficial y necesitaremos tres o cuatro años más
para volver a gestionar más suelo.

Y en cuanto a vivienda de protección oficial, y acabo, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas, vagi acabant, per favor.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Sí, Sr. Presidente. Dos segundos. Mire usted, hoy
casualmente nos ha llegado esta memoria del Consejo
Económico y Social, y le diré, y usted lo puede ver en la página
251, cuál ha sido su grado de cumplimiento, porque yo le he
hablado aquí de unas cifras absolutamente indefinidas, que



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113, fascicle 3 / 17 de desembre del 2002 4941

 

dice que yo no entiendo. Yo no las entiendo, efectivamente, me
gustaría entenderlas y que me las dejara muy claras, pero usted
no quiere que yo las entienda. El año 99, el 2000 y el 2001, en
cuanto a viviendas protegidas, hay una evolución de las
viviendas iniciadas y acabadas, viviendas iniciadas, 974, 480 y
464 en el 2001, mientras que en los años anteriores del 98 para
atrás, hablamos de 700, 800, 500 y mil y pico. En cuanto a
viviendas acabadas que usted tiene tanto interés en saber
cuáles son las cifras oficiales, para comparar sus cifras con las
que salen en este informe ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas, vagi acabant, per favor, quasi està doblant el
temps. Li don un minut per acabar.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, acabo enseguida. Treinta segundos
y acabo, Sr. Presidente.

Puede usted comparar perfectamente, incluso las viviendas
protegidas, las acabadas, como en el 99 tienen ustedes
acabadas 953, en el 2000, 120, y en el 2001, 598. Esto no cuadra,
absolutamente para nada, con todas las explicaciones públicas
que ha dado usted, Sr. Conseller. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas per la seva intervenció. Sr.
Conseller d'Obres Publiques, per tancar la qüestió incidental.

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

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Intentaré ser breu i anar al bessó de les qüestions.

Miri, Sr. Llamas, la plus-vàlua, l'increment del preu del sòl no
el genera, com ha dit aquí vostè, el fet de viure en una societat
de consum, ho genera el fet que els mecanismes de valoració
del preu del sòl resulti ser el mecanisme de preu de mercat que
assenyala la Llei de valoracions, i això fa que l'agent més passiu
de tot el procés edificador, que és el detentador del sòl, no el
promotor, no el constructor, no els treballadors, no els
fabricants o els distribuïdors de materials, els que s'apropien
dels beneficis d'una pujada dels preus de l'habitatge que és, en
definitiva, la responsable de la pujada del preu del sòl, i no a
l'inrevés. I aquí, efectivament, diferim en l'anàlisi, i, per tant,
efectivament, i si vostè vol qualificar això de soviètic, qualifiqui-
ho com vulgui, però jo li podria qualificar la seva postura com
medieval, si vostè creu que pel simple fet que existeixi una
qualificació urbanística donada per les administracions a
finques confinants que s'han de comparar, el mecanisme de
comparació previst a la Llei 6/98, això ja fa una loteria que el
propietari del sòl, que no ha fet res per incrementar el valor
d'aquell sòl, es vegi beneficiat i això vostè digui que és la lògica
de la societat de consum, jo m'hi manifest absolutament en
contra, però jo totes les comunitats autònomes progressistes,
la comunitat autònoma catalana i la basca, avui matí, i algunes

de les del Partit Popular amb la boca petita, perquè és un
sistema injust i anticonstitucional, perquè la Constitució exigeix
que les plus-vàlues derivades de l'acció urbanística reverteixin
en l'interès públic i no en el privat, i això és una diferència
ideològiques, i parlam de política i parlam de diferències
ideològiques, i per això vostès són conservadors i nosaltres no.
Molt bé, aquí hi ha una diferència clara, vostès defensen els
interessos d'uns determinats grups socials que són els
detentadors de sòl, i nosaltres estam defensant interessos
generals, així és, així de clar, així de simple i així de llampant.

Li vull replicar també el tema concret dels accessos a Palma.
És vostè qui embulla, aquí, vostè embulla l'argumentació amb
els temes d'accessos a Palma previst al conveni i la qüestió del
finançament de travessies urbanes que va fer aquest govern.
Són dues coses que no tenen res a veure, perquè vostè sap
perfectament que el Decret de travessies urbanes estava pensat
i està pensat precisament per a les travessies urbanes de les
petites poblacions, i no per resoldre el problema dels accessos
a Palma que té un mecanisme de resolució concret, específic i
amb noms i llinatges al conveni de carreteres. I són dos temes
distints i, en qualsevol cas, no encaixava l'aplastant majoria,
més del 95% dels projectes presentats per l'Ajuntament de
Palma amb la convocatòria, i això són les raons que una vegada
i una altra li he exposat quan parlàvem d'aquest tema.

Vol imputar a la política de sòl d'aquesta comunitat
autònoma, l'increment del preu per damunt de la mitjana estatal
i ens convida que comprem sòl a preu de mercat. Molt bé, Sr.
Llamas, no ho farem, no ho farem, la comunitat autònoma no
pot operar i no pot comprar sòl i no ho ha de fer a preu de
mercat, entre d'altres coses perquè sòl comprat a preu de mercat
no li permetria la repercussió exigible als habitatges de
protecció oficial, i això també ho sap, vostè. El preu del sòl és
especulatiu, i el preu del sòl especulatiu a la comunitat
autònoma, primer perquè els recursos no bastarien i, segon
perquè no forma part de la política d'aquest govern fer-ho així.
La nostra comunitat autònoma no té un mecanisme per formar
un patrimoni públic de sòl perquè no és el titular de les
competències urbanístiques, i no és un agent urbanístic i, per
tant, aquest és un mecanisme que també ens està vedat, no
som administració actuant en els sistemes d'expropiació.

I fins ara l'única política de sòl que podem fer és la
concertada amb els ajuntaments per cessió o bé gratuïta o bé
onerosa de sòl valorat a preu de repercussió que ens permeti
fer promocions d'habitatges de protecció oficial. I aquesta
política concerta es fa fonamentalment i de manera important
amb els ajuntaments que gaudeixen d'una sensibilitat sobre
aquest tema i estam discutint i gestionant convenis de cessió,
però el que no farem, Sr. Llamas, és pagar sòl a preu especulatiu
per fer habitatges de protecció oficial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per un torn en contra, el Sr.
Salvador Cànoves, del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula.
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EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Abans
d'entrar en el rebuig d'aquesta esmena a la totalitat, voldria fer
una defensa d'una afirmació que s'ha fet a un altre debat, que la
importància està fora d'aquesta cambra, que l'important és el
que sortirà demà matí a la premsa, i jo crec que hem de subratllar
clarament que l'important, el substantiu és aquest debat, i el que
sigui notícia demà matí és adjectiu, i subordinar una cosa a
l'altra és una perversió i no és atendre la realitat. L'important, a
pesar que sigui pesat el debat, l'important és aquest debat.

Dit això, jo comprenc que una esmena a la totalitat és una
oportunitat que no pot deixar passar per alt l'oposició per
criticar, en aquest cas, el conseller d'Obres Públiques, és clar,
però també no deixa de ser, no ho oblidem, una oportunitat
perquè el conseller de torn intervengui i rebati tots i cadascun
dels arguments de l'esmenant, i encara, en aquest cas, li hem
d'agrair que hagi presentat una esmena a la totalitat perquè
després del debat primer, en la qüestió incidental, que s'ha
obert, jo crec que ja és suficient com perquè vostè guardàs
aquesta esmena per a una millor oportunitat i la retiràs. Crec que
ha quedat, en certa manera, derrotada, amb la intervenció del
conseller.

Entenem que aquesta conselleria fa feina de valent i els
resultats són evidents, hi pot haver qualque error, sempre n'hi
ha algun, però també és increïble que tot siguin desencerts, tot,
el cent per cent són crítiques destructives, no hi ha res que
aquesta conselleria faci bé, i això ja tira a terra qualsevol crítica
seriosa.

Aquest és un pressupost, al nostre entendre, i com va
defensar el conseller a comissió, que persegueix i prioritza un
equilibri social, que persegueix una sostenibilitat ambiental i
territorial i que persegueix donar serveis qualitatius i culturals.
És una conselleria eminentment inversora, el 75% del seu
pressupost es dedica a inversió, el 46% a inversions indirectes
i el 29% a inversions directes.

En el tema de carreteres, vostè, en primer lloc ha dit que no
es fan o no s'han fet carreteres, i en segon lloc ha dit que el
model no és un model gens segur. Bé, en primer lloc, que no
s'han fet carreteres, jo li voldria recordar una intervenció del seu
anterior portaveu, el Sr. González Ortea, a la comissió
d'Ordenació Territorial, a principis d'aquesta legislatura, una
intervenció que tenia tota la raó d'aquest món, contestava al
conseller Sr. Ferrer quan exposà tots els projectes de carreteres
que pensava fer en aquesta legislatura, i el Sr. González Ortea,
amb la seva gràcia característica, deia "això és impossible,
perquè quan un concep, preveu que farà, pren la decisió,
redacta un projecte, l'adjudica i l'executa, passen tres o quatre
anys", evidentment, evidentment, però, què passa?, on són els
projectes de l'anterior legislatura que nosaltres poguéssim
executar, deixant a part les autopistes, però és que, a més,
tampoc no hi havia projectes d'autopistes, hi havia mapes, amb
un traçat fet amb retolador, amb dues variants possibles de
l'autopista de Manacor, que no s'havien posat d'acord, però no
hi havia projectes d'autopistes; però deixem a part els projectes
de les autopistes, els altres projectes per poder executar, per

poder executar i que aquest govern pogués assumir, on eren?
Aquest govern ha hagut de començar les feines de zero, ha
hagut de començar a fer estudis, redaccions i d'acord que
defensa un model diferent al seu, un model que per damunt de
la seguretat, que és molt important, és molt important, però
encara hi ha un tema més important que la seguretat, que és la
sostenibilitat mediambiental, i aquí tenim una comunitat
autònoma, unes illes que són molt sensibles al major consum,
i les autopistes suposen un major consum i són insostenibles
i, per tant, la majoria d'aquest parlament que és la que té la
competència per decidir el model, ha decidit un model on no hi
caben les autopistes i, per tant, nosaltres volem un model amb
carreteres segures, però també volem un model sostenible
mediambientalment.

Molt hàbilment durant tots aquests dies, de ponència, de
comissió, ha parlat d'expropiacions, però avui ho ha retirat, no
n'ha esmentat ni cinc cèntims, i ha fet bé, ha fet bé perquè està
reglat, precisament ahir es va signar un conveni amb el Consell
Insular de Menorca, demà se signa el conveni amb el Consell
Insular de Mallorca i dijous amb el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. I ha fet molt bé, no sé si ho sabia, però jo li ho dic,
el millor és que no ho toqui, ho ha tocat aquests dies anteriors
i molt hàbilment no ha encetat aquest tema.

Està solucionat el tema de les expropiacions que li he de
recordar que moltes són indemnitzacions que vénen
d'expropiacions històriques, històriques, de fa deu anys,
alguna, se'n recorda de qui governava fa deu anys aquesta
comunitat autònoma?, no?, bé, idò faci memòria i repassi els
diaris de sessions i veurà qui eren, fins i tot hi ha expropiacions
pendents del túnel de Sóller, supòs que d'aquest se'n recorda.
Idò això està arreglat i ho ha arreglat aquest govern, aquest
pacte de progrés aquests dies ha arribat a un acord amb els
consells insulars.

El tren, vostè parla del tren, però quan es tracta de
presentar, a continuació, al debat de globalitat no veurem cap
esmena parcial, per tant és sorprenent, almenys és sorprenent
que critiqui la gestió de l'SFM i en canvi no hi presenti ni una
esmena parcial, jo crec que, en definitiva, aquest govern fa la
tasca correctament, i en tema d'inversions ferroviàries fa un
esforç que, com ha dit molt bé el conseller, no li correspon. 50
milions de pessetes per a un estudi del tramvia a l'Ajuntament
de Palma enfront de més de 5 bilions de pessetes per a tot
l'Estat espanyol. Jo he fet la correspondència que ens tocaria,
amb justícia a les Illes Balears, pessetes/habitant, i ens tocaria
-ho dic en pessetes perquè ho tenc fet de ja fa temps- 108.000
milions de pessetes a les Balears, això ens tocaria amb justícia,
quan ens han tocat 50 milions a l'Ajuntament de Palma per fer
un estudi del tramvia. Els hauria de caure la cara de vergonya
de veure realment que mentre el Govern de les Illes Balears fa
un esforç enorme per potenciar el transport públic, i dins el
transport públic, les línies ferroviàries, l'Estat espanyol, el
Govern central, que ajuda moltes altres comunitats autònomes,
aquí zero, aquí zero.

De transports no ha esmentat res de res, si jo l'he escoltat
bé, no ha dit res de res, per tant jo tampoc no diré res, deixarem
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per ben feta la gestió del Govern. És correcta en transports, ho
és, ho és totalment i vostè ho ha reconegut per passiva.

Quant a la problemàtica del sòl, vostè sap que la llei estatal
del sòl, encarrega la formació del patrimoni públic del sòl a les
administracions actuants, i les administracions actuants avui,
encara, a les Illes Balears i a la resta de l'Estat espanyol, són els
ajuntaments. Aquests són els que tenen l'obligació de crear
aquest patrimoni, són els ajuntaments, o bé per al sistema
d'expropiació per incompliment dels deures urbanístics o bé pel
10% d'aprofitament mitjà tant a urbans com a urbanitzables no
consolidats. Què passa?, que si posen a disposició a un valor
sense transformar, es pot fer política d'habitatge, però, com li ha
dit molt bé el conseller, aquí es posa el preu del sòl a un valor
de sòl transformat sense que estigui transformat, i això és
inassumible, això és especulació. I, per tant, així no es pot exigir
a ningú que compri sòl per fer habitatges de protecció oficial.

El mateix Ministeri de Foment diu que el màxim que es pot
repercutir a un habitatge de protecció oficial quant a sòl, és el
15% del seu valor final, si el cost del sòl és superior, no és
viable, i en aquests moments a la nostra comunitat autònoma
tenim un preu superior, però, com dic, són els ajuntaments que
han complert els deures, els que han creat aquests patrimoni,
els que l'han de posar a disposició de la comunitat autònoma.
Una altra cosa és quan aprovem una llei del sòl pròpia, en
aquest cas ja en parlarem, però en aquests moments són els
ajuntaments que no ho han fet i per què?, perquè el poc sòl de
què han disposat l'han venut per autofinançar-se, i és culpa
dels ajuntaments que hagin hagut de vendre solars per
autofinançar-se o és culpa que no s'ha posat en pràctica, no
s'ha posat en valor, no s'ha tirat endavant el que tots els
ajuntaments reclamen com a justícia que és el pacte local i un
major finançament, que són els pobres de la pelAlícula. Els
ajuntaments s'han vist abocats a vendre un sòl que hauria
d'estar destinat a l'habitatge de protecció oficial perquè no
tenen el finançament adequat per part del Govern central. Al Pla
estatal, zero pessetes, en el Pla estatal, ajudes per a adquisició
de sòl a les comunitats autònomes, zero pessetes, aquesta és
l'ajuda del Govern central.

Quant a rehabilitació a gran escala, jo voldria que no
minimitzàs les petites realitzacions, no són manteniments, ja li
va dir el conseller en comissió, que si hi ha frau, denunciï'l, i si
nosaltres trobam frau, també el posarem en coneixement de la
conselleria, però les petites rehabilitacions, les que mantenen en
peu edificis que al llarg dels anys podrien caure i podrien crear
una problemàtica d'habitatge als seus habitants, aquestes
petites rehabilitacions ..., sí ja sé el que proposa vostè, el que
proposa vostè és que desapareixin aquests edificis emblemàtics
i que on hi ha aquests edificis, ho donem a segons quins
promotors perquè puguin fer edificis nous, però a uns preus
inassequibles per als moradors actuals, aquesta és la seva
política, el que la diferencia de la nostra. La nostra política és
que aquell habitant, aquell ciutadà que pugui continuar al seu
habitatge amb una petita rehabilitació hi pugui continuar, però
és que a més s’està fent rehabilitació a gran escala, que és el
que demana vostè, les àrees de rehabilitació integrada, i si no es
fa més amb les àrees de rehabilitació integrada, integral, és
perquè el Ministeri de Foment tan sols posa dos objectius, i

aquí amb els dos objectius que té el Ministeri de Foment ja
duim un compliment del 200%, i el que haurien de fer vostès és
ajudar el Govern a reclamar al Ministeri de Foment perquè posi
més mitjans a l’abast de les comunitats autònomes perquè
puguin fer més rehabilitació a gran escala, com demana vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cànoves, vagi acabant, per favor.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Ja vaig acabant. Podríem parlar d’habitatge, ja n’ha parlat el
conseller. Simplement nosaltres demanam que el Partit Popular
i el Grup Popular no confongui el que ha passat durant aquests
anys de govern popular en el Govern central, i és que s’ha
confús inundar el mercat d’habitatges, que això sí que hem
d’aplaudir, el Govern de n’Aznar ha aconseguit inundar el
mercat d’habitatges, no hi havia hagut tanta d’oferta mai, però
el que no ha complert és el mandat constitucional, que no diu
que s’ha d’inundar el mercat d’habitatges, el que diu és que
s’han de posar a disposició dels habitants, dels espanyols,
habitatges assequibles i dignes, no diu quantitat, perquè la
quantitat no ha abaratit, ni la liberalització del sòl tampoc no ha
abaratit; res d’això no ha abaratit.

I per favor, també el que haurien de demanar un dia
d’aquests, i ja tendrem temps més endavant, és canviar la
normativa d’habitatges de protecció oficial, que és de l’any 78
amb petites modificacions, però que és un habitatge que no
respon a les expectatives i a les necessitats d’avui en dia. 

I per acabar, quant a ordenació del territori, miri, vostè pot
parlar de tot d’ordenació del territori, de l’activitat legislativa
d’ordenació del territori, pot donar la culpa a qui vulgui, però
a la Direcció General d’Ordenació del Territori de redactar una
modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori, de
redactar una llei de quotes, de redactar una llei del sòl, això no
ho pot atribuir mai a la Direcció General d’Ordenació del
Territori perquè ha posat diferents documents a l’abast dels
grups polítics. Potser la culpa, si és que hi ha culpa, l’hauríem
de cercar a altres llocs, però mai dins la conselleria, que la
conselleria ha fet una activitat legislativa encomiable i, per tant,
nosaltres per això entenem que hi ha raons suficients per donar
el suport als pressuposts que ha presentat la conselleria i
rebutjar l’esmena a la totalitat que ha presentat el Grup Popular.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. Senyor..., té la paraula en torn de rèplica.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, mire, Sr. Cànoves, yo lo de
decir que es una enmienda derrotada me parece excesivo, ¿qué
quiere que le diga? Yo he intentado justificar efectivamente
cuál es el tema de política, en todo lo que corresponde a la
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política, a la Conselleria de Obras Públicas en cuestión de
política de suelo, la dirección general, Obras Públicas, etc., etc.
Yo entiendo que usted ha tenido que hacer un gran esfuerzo y
entiendo que hace un gran esfuerzo dedicándose a estos temas
tan absolutamente extraños.

La enmienda a la totalidad no es una enmienda destructiva.
Lógicamente se intenta sacar de aquí lo mejor que se pueda. Yo
siempre he entendido que analizar tiene un principio de
destrucción para poder después; para saber de que estamos
hablando y para analizar algo primero hay que destruirlo, hay
que destriparlo, hay que analizarlo, y eso exige previamente una
destrucción de aquello; después habrá que componerlo de
alguna manera, pero el análisis siempre exige esta destrucción,
y la crítica efectivamente siempre iba en este sentido.

Yo en cuanto al tema de los proyectos de carreteras, estos
p royectos que usted casi ha tachado de fantasmas, de cuatro
rayas, pues mire, estos proyectos fantasmas sirvieron para
garantizar en un convenio 58.000 millones de pesetas, ¿qué
quiere que le diga?, que ustedes están tirando por la borda.
Pues aquellos proyectos que usted tanto desprecia, fueran
cuatro rayas, fueran unos proyectos determinados, fueran lo
que fueran, garantizaron un convenio y sirven como garantías
de un determinado convenio, 58.000 millones de pesetas. ¿Qué
tienen ustedes? Nada, nada, Sr. Cànoves.

En cuanto al tema de expropiaciones, pues bueno, mire, me
alegro mucho de que se haya llegado a un acuerdo con el
consell insular, sobre todo con el Consell Insular de Mallorca,
sobre el tema de la expropiación que es algo que demandamos
y que ustedes han votado en contra. Vale, perfecto, nosotros
queríamos que llegaran a un acuerdo con el Consell Insular de
Mallorca en el tema de las expropiaciones, que no quedaran
pendientes, ya que también votaron en contra en el traspaso de
competencias. ¿Que lo han arreglado ustedes unos meses
después?, muy bien, de acuerdo, perfecto, nosotros siempre
hemos ido en ese sentido; ¿que ustedes han tardado más
tiempo?, bueno, son un poco más lentos, ¿qué quiere que le
diga?

Bueno, en cuanto al esfuerzo del Govern en el tema del tren
y en el tema de vivienda, pues le vuelvo a repetir los datos de
lo que han gastado sobre el presupuesto sobre el capítulo 6 de
inversiones inmateriales. Yo le vuelvo a decir que en el año
2000, de los 3.500 millones de pesetas previstos en inversiones
gastaron ustedes 2.100, es decir, un 62%; el resto, y vuelvo a
repetir, pues engrosa aquel capítulo de gastos financieros, es
decir, los intereses están provocando de 1 millón a 1 millón y
pico de euros que en pesetas son 160 y pico millones de
pesetas, 166. El año 2001, de los 6.700 millones previstos
gastaron ustedes sólo 2.000 millones, es decir, el 30%; si de
alguna manera se tenían previstos gastar 6.700 pues ese años
les han sobrado 4.700 millones de pesetas. A ustedes les
sobran 4.700 millones de pesetas de su presupuesto ¿y qué?,
¿no pasa nada? No, pero desde luego claro, Madrid, siempre es
mucho más fácil el victimismo fácil de Madrid, Sr. Conseller. Yo
creo que llegará un momento en que tiene que entender que
necesita tener esa mayoría de edad para poder emprender
determinadas actuaciones, mirar hacia adelante y no mirar

constantemente hacia atrás. En el año 2002, de los 6.300
millones previstos se han invertido 3.000, es decir, algo menos
del 50%. No me dirá usted que, bueno, ¿cómo valora estas
cifras, Sr. Cànoves, cómo valora estas cifras? Es el
incumplimiento de sus presupuestos, son sus previsiones. Les
sobra dinero por los presupuestos o les falta capacidad de
gestión.

Bueno, en cuanto al tema de VPO, esto del 15% del valor de
repercusión pues le puedo asegurar que efectivamente los años
noventa y ochenta todas las valoraciones que se hacían con
respecto a la vivienda de protección oficial llevaban implícito
que fuera el 15% de valor de repercusión del suelo. Bien, está
claro que eso sirvió en aquella época y eran las valoraciones
que se hacían y que hacían los teóricos de aquel momento,
Santiago Fernández Pigla, algunos que han estado contratados
por el mismo conseller. Claro, a día de hoy no es eso; el
mercado de suelo de vivienda de protección oficial es un
mercado que no es libre, es un mercado que está tasado. En ese
caso está claro que no puede competir con los valores del
mercado libre. Aquello simplemente era una cuenta teórica que
usted ha sacado de algún sitio pero que no sirve más que para
hacer unas determinadas cuentas y para sacar la valoración de
los módulos.

En cuanto a las competencias de los ayuntamientos en el
suelo yo le diré que sí y que no. Efectivamente los
ayuntamientos tienen competencias en el tema del suelo
porque tienen sucesiones de suelo, pero el Govern también
tiene competencias, claro que las tiene. Hay una sentencia
reciente sobre el tema del parque Bit a favor en ese momento
del Govern en cuanto a la competencia que tenía para poder
expropiar terrenos con fines de adquirir patrimonio de suelo.
Mírense en ustedes, échenle un poco de imaginación y sabrá
que si las competencias son cien por cien de este govern
ustedes pueden tenes competencias si buscan las soluciones
para adquirir suelo y hacer vivienda protegida.

Y en cuanto al tema del mandato constitucional del
Gobierno español en materia de vivienda, ¿qué quiere que le
diga?, el Estado español la única competencia que tiene viene
determinada en el Plan de vivienda, es la única competencia
que tiene en lo único que afecta el mandato constitucional de
tener una vivienda digna. El resto de las competencias son
competencias del Govern balear, competencias de los
gobiernos autonómicos, y usted lo sabe muy bien. Tiene una
financiación, sabe usted perfectamente que en el plan 2002 hay
un apartado para aquellas comunidades que han superado las
cuotas; habrá que ver, porque además de Baleares existen otras
comunidades. Yo no lo sé, no se lo puedo explicar en este
momento, lo que sí le digo es que existe esta figura y que
efectivamente la única competencia estatal es el Plan de
vivienda, nada más, no tiene ninguna competencia en
ordenación del territorio ni en política de vivienda. Muchísimas
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Llamas, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de contrarèplica volen intervenir? Sr.
Cànoves, té la paraula en nom del Grup Socialista.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Llamas, jo quan li deia que la seva
esmena convenia que la retiràs perquè havia estat derrotada no
em referia al que succeirà d’aquí a uns moments, em referia al fet
que havia estat derrotada amb els arguments exposats pel
mateix conseller.

Quan li deia que havien estat els seus arguments
destructius, més que destructius a allò que em referia era que
havien estat negatius, és a dir, no hi ha cap element de la
conselleria i del que proposen els mateixos pressuposts que li
sembli bé, i això fa increïble, realment fa poc creïble la crítica que
es pugui fer des de l’oposició. Per tant, és una crítica negativa,
destructiva de tot el que proposen, projecten i preveuen
aquests pressuposts.

Per una altra part vostè em diu que els projectes varen ser
presentats quan es va signar el conveni, el famós conveni de
carreteres amb Madrid, i vostè hauria de saber en aquestes
alçades que quan es va signar aquest conveni és un conveni
d’intencions, sense projectes. Això ho sap tothom i això ho
hauria de saber vostè. Es va signar un conveni i s’havien de
redactar i després presentar aquests projectes, no existien en
aquells moments, no existien perquè vostès no en tenien cap,
i li repetesc que no en varen deixar cap, de projecte dins al
calaix, cap ni un, i si no l’emplaç a un altre moment, a un altre
debat, perquè em tregui els projectes que en el 99 vostès varen
deixar a punt d’executar o d’adjudicar. No me’n treurà cap.

Quant a expropiacions, sí, és a dir, no actua aquest govern,
jo estic convençut des del nostre grup popular..., des del nostre
grup socialista, que també és popular de cara a la gent, més que
el seu... 

(Remor de veus)

Molt més. Vostès tenen el nom però són més populistes que
populars. Jo li puc dir que aquestes gestions realitzades amb els
diferents consells insulars són unes gestions iniciades des que
es varen materialitzar els traspassos de competències i que no
s’han accelerat perquè vostès fessin cap proposta especial;
sempre els hem dit que no tenguin ànsia que s’arriba a un
acord, i s’ha arribat a un acord, com no podia ser d’una altra
manera, s’ha arribat a un acord i a un acord bastant positiu
perquè hi ha gent que du més de 10 anys sense cobrar les
indemnitzacions i les podrà cobrar, les podrà cobrar gràcies a un
acord del pacte de progrés.

Vostè també em demana com valor jo les dades sobre
habitatge. Miri, jo li donaré unes altres dades, que són els
resultats que veuen els ciutadans. Per al 2003 estan a punt
d’acabar-se 23 promocions que suposen 748 pisos de protecció
oficial, i s’inicien 1.357 pisos de protecció oficial dins el 2003.
Això són realitats i això és el que volen els ciutadans, realitats,
habitatge de protecció oficial en el mercat, habitatge de

protecció oficial com no s’havia fet mai en aquesta comunitat,
i si vostè el que diu és que abans del 99 els preus no havien
pujat, vostè ha dit que a partir del 99 els preus pugen i arriben
al 120%; això vol dir que abans del 99 no; per tant si podien
comprar sòl a un preu assequible, per què vostès no feien
habitatge de protecció oficial? Li he de recordar que el juliol del
99 un 4% -li ho he de tornar recordar una altra vegada?- un 4%
de compliment?, un 4% de compliment, només, un 4% de
compliment. No són mentides, Sr. Huguet, no són mentides, Sr.
Huguet. No són mentides. Habitatge de protecció oficial un 4%
de compliment. Vostès en quatre anys 500 habitatges de
protecció oficial. Nosaltres en quatre anys ja duim més de 2.000
habitatges de protecció oficial. Això és la diferència.

I quant al 15%, miri, les dades, aquesta dada del 15% com a
màxim del valor de repercussió sobre l’habitatge final és una
dada que maneja actualment el Ministeri de Foment, no és una
dada del Govern balear, és una dada que maneja actualment el
Ministeri de Foment, i diu clarament que tot el que suposi una
repercussió de més del 15% sobre el preu final de l’habitatge
com a conseqüència de l’adquisició del sòl, no és viable per fer
política d’habitatge, i això és una fórmula que actualment
defensa el seu ministeri, no el nostre govern.

Per tant entenem que els seus arguments no són suficients
i continuam mantenint que la seva esmena no és viable. Per tant
la rebutjam. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Cànoves, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista, i amb la seva intervenció queda
substanciat el debat de totalitat.

I passam al debat número 15 de globalitat, resta d’esmenes
del debat anterior; esmenes al programa 431A, promoció i ajuts
per a la rehabilitació i accés a l’habitatge; programa 458,
protecció del patrimoni històric, artístic i arquitectònic;
programa 413A, planificació i construcció de carreteres; i
programa 513C, ordenació i inspecció del transport terrestre. A
tots aquests programes el Grup Popular té plantejades esmenes
i el Sr. Llamas té cinc minuts per defensar-les.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Las enmiendas 4813 y 4815 son dos
enmiendas claras; una ya se ha hablado sobre ella, sobre la
adquisición de suelo para uso de vivienda protegida, la gestión
efectiva de suelo y la creación de una bolsa de suelo para la
ejecución de vivienda de protección oficial y no hipotecar de
alguna manera el futuro de este tipo de viviendas. Con la
segunda se viene pidiendo año tras años la posibilidad de
hacer rehabilitaciones a grandes promociones, en vez de hacer
pequeñas operaciones de rehabilitación de edificios digamos
fuera de ordenación sin entrar en más detalles, pero que sí
consideramos necesario que efectivamente se han de potenciar
las grandes rehabilitaciones de formaciones de viviendas. 

En cuanto al programa 458A, protección del patrimonio
histórico, artístico y arquitectónico, tres enmiendas. Una para
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la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios oficiales
y de la comunidad autónoma, otra para restauración de las
obras patrimoniales y un plan de acción analizando las
prioridades a corto, medio y largo plazo, y otra, como ya hemos
dicho, de supresión, la 4829, de supresión de la empresa
CITTIBSA por duplicidad de servicios y por no ser más que
otra oficina de empleo de esta comunidad autónoma.

En cuanto al programa 513A, de planificación y
construcción de carreteras, hay 11 enmiendas. Una viene
determinada por lo que son las expropiaciones para las obras de
prolongación de las diferentes autopistas, la carretera a
Palmanova, carretera de Palma a Son Ferriol, Universidad, en
fin..., iniciar o hacer un depósito para la expropiación de estas
carreteras. Otra que son las expropiaciones pendientes de pago
a los consells insulares, que como me han dicho ya por lo visto
hay un cierto acuerdo respecto a ello del que todavía no
tenemos conocimiento, y después todas aquellas carreteras que
han quedado pendientes: la construcción de la variante de Inca,
Inca-Sa Pobla, Llucmajor, Arenal-Llucmajor, variación de
Ferreries, Maó-Sant Lluís, segundo cinturón de Ibiza y nuevo
acceso al aeropuerto de Ibiza. Las últimas enmiendas vienen por
incluir una partida de 12 millones de euros para la mejora de los
accesos a la ciudad de Palma, que es la 4808. Efectivamente esta
es la última enmienda al programa 513A.

En cuanto al programa 513C, hay tres enmiendas; las tres se
refieren al mismo concepto, que es la construcción de
estaciones de autobuses tanto en las Islas Pitiusas con la
colaboración del consell y los ayuntamientos, ayudas al
Ayuntamiento de Ibiza para la construcción de estaciones de
autobuses, y ayudas a los ayuntamientos de Menorca para la
construcción también de estaciones de autobuses, iniciativas
que llevan tres años presupuestándose, tres años llevamos
haciendo enmiendas y llevan tres años sin ejecutarse ninguna.

Muchas gracias, Sr. Presidente.  

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Fixació de posicions, grups que vulguin
intervenir? Sr. Salvador Cànoves, en nom del Grup Socialista té
la paraula per cinc minuts.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per rebutjar aquestes
esmenes quant a l’adquisició de sòl per a ús d’habitatge
protegit. Vull recordar una vegada més que el Govern no és
l’administració actuant fins que s’aprovi la Llei del sòl balear, si
bé l’IBAVI i GESTUR fan tot el que poden per poder adquirir
sòl, si bé hem de reconèixer que hi ha, com hem dit abans, una
bombolla especulativa que existeix en aquests moments que
dificulta l’adquisició d’aquest sòl. La formació d’un patrimoni
públic de sòl per posar-lo després a disposició de l’IBAVI és
competència dels ajuntaments. 

Si parlam de grans promocions de rehabilitació aquest
govern ja ho té previst dins el programes d’àrees de

rehabilitació integral i els deman que ens ajudin, que ens ajudin
a demanar, diguéssim, que s’incrementin aquests objectius al
Ministeri de Foment, perquè el Govern en aquests moments té
exhaurits aquests programes, com li he dit, de rehabilitació
integral.

Pel que fa a barreres arquitectòniques a edificis oficials, s’ha
incrementat el ritme anterior i li he de recordar que la Llei 3/84
acaba, és a dir, té un termini de compliment fins l’any 2008; per
tant el ritme de compliment és l’adequat. 

I en relació a la restauració d’obres patrimonials amb la seva
esmena no es paguen ni els projectes ni els estudis bàsics;
només el Castell d’Eivissa té pressupostat en aquests
pressuposts 360.000 euros.

Quant a CITTIBSA una vegada més no estam d’acord en
suprimir aquesta empresa pública perquè entenem que abans
de ser una empresa competitiva el que vol és ser una empresa
que produeix o ofereix productes de qualitat, productes que
normalment a l’empresa privada no li interessa donar al mercat
i que aquesta empresa els pot donar i els pot realitzar i els pot
executar.

Quant a autopistes, bé, ja sap la nostra opinió i no la tornaré
a repetir, és a dir, estam en contra de les autopistes i sí dels
desdoblaments, i vull recordar-li que s’està redactant en
aquests moments el desdoblament Inca-Sa Pobla i està a punt
d’aprovació el desdoblament de S’Arenal-Llucmajor.

Quant a expropiacions també ja li he dit la situació en
aquest moment de les expropiacions. Les obres que vostè
també demana a les seves esmenes, com és la variant d’Inca, la
variant de Ferreries, el segon cinturó d’Eivissa, el nou accés a
l’aeroport d’Eivissa i alguns accessos a Ciutat, estan inclosos
en el conveni de carreteres, i per tant no han de ser inclosos en
el pressupost que estam aprovant avui. I quant al
desdoblament Maó-Sant Lluís i accessos a Palma, la resta
d’accessos a Palma que no estan inclosos en el conveni de
carreteres, li he recordar que en aquest moment ja són
competència dels consells insulars i per tant no correspon a
aquest pressupost la seva inclusió.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. I amb la seva intervenció queda conclòs el
debat de globalitat d’aquesta secció pressupostària.

Passam al debat número 16, de totalitat, secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, que junt amb el debat de
globalitat serà el darrer d’avui. Tractarem la secció 74, entit at
autònoma Servei Balear de Salut, l’Ib-salut; secció 50, Hospital
de Son Dureta; secció 51, Hospital Verge del Toro; secció 52,
Hospital de Can Misses; seccions 53, 54 i 55, gerència
d’Atenció Primària de Menorca, de Mallorca i d’Eivissa i
Formentera; secció 56, gerència del 061; i secció 57, serveis
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centrals; i ens de dret públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca,
GESMA. 

A totes aquestes seccions té presentades esmenes el Grup
Parlamentari Popular, i la Sra. Castillo té deu minuts per
defensar-les.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot m’agradaria fer una
qüestió d’ordre perquè és necessari fer una modificació. Hi ha
una esmena, la 4818, que està inclosa dins el debat 22, que
correspondria a aquest debat número 16, perquè està
presentada a l’empresa pública GESMA, a la secció 89, i per un
error de l’informe de ponència la vàrem presentar com una
esmena a la 88. Per tant hauria de ser inclosa dins aquest debat.

EL SR. PRESIDENT:

Queda anotat al Diari de Sessions i s’inclou en aquest debat
de totalitat.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Ara començarem, si el cos
aguanta, amb el debat de les esmenes a la totalitat de totes les
seccions d'aquests pressuposts que fan referència a la salut i el
consum de la nostra comunitat autònoma. Hem presentat i
debatem al mateix temps totes les esmenes presentades tant a
la Conselleria de Salut, a l'Ib-salut, a l'antic SERBASA, cosa que
no entenem tampoc, perquè fins ara pensava que el SERBASA
era el mateix que l'Ib-salut, però aquests pressuposts ens diuen
que no, que el SERBASA és una cosa i que l'Ib-salut és una
altra, i darrerament, com hem dit en aquests moments, a
l'empresa pública GESMA, i les debatem conjuntament perquè
totes, en teoria, fan referència a una mateixa finalitat, que és
cobrir les necessitats d'assistència sanitària integral de tots els
ciutadans de les nostres illes.

Per què hem presentat esmenes a la totalitat a totes
aquestes seccions? Som conscients que fer els primers
pressuposts de sanitat després de rebre les competències en
aquesta matèria el passat dia 1 de gener, era una tasca bastant
difícil, no era gens fàcil, i per tant de la mateixa manera que
vàrem fer quan vàrem estudiar el projecte de llei de salut, des
del Partit Popular la vàrem agafar amb un poquet de seny i
vàrem donar un marge de confiança als actuals gestors del
pacte, esperant que ara que tenim més doblers que mai per
gestionar la nostra sanitat, haguessin fet una bona feina, vull
dir haguessin destinat tot el finançament possible a un únic
objectiu, que és universalitzar, assegurar i elevar la qualitat de
l'assistència sanitària que els poders públics han d'oferir als
nostres ciutadans. Però malauradament no ha estat així, i, per
tant, ens hem vist obligats a presentar totes aquestes esmenes
a la totalitat.

D'igual manera que vostè, Sra. Salom, va fer amb el projecte
de llei de salut, amb el projecte de pressuposts referit a totes
aquestes seccions que ara debatem, l'únic que ha cercat ha

estat un rèdit electoral, no entenc per què ens sorprenem,
perquè totes i cadascuna de les seves actuacions ala seva
conselleria han estat en aquest sentit, però bé, supòs que
nosaltres esperàvem que en aquests primers pressuposts no
fos així, no ha estat possible i, per tant, presentam aquestes
esmenes a la totalitat.

Evidentment, hem trobat coses ben fetes, no pot estar tot
malament, només faltaria, com pot ser elevar les dietes als
acompanyants d'aquestes persones que s'han de desplaçar a
altres illes o a la península, per rebre la prestació sanitària;
també hem trobat que era bona la política que vostès fan de
seguiment del finançament de centres sanitaris d'atenció
primària, una política que ja va iniciar el Partit Popular i que ha
fet que totes les Illes Balears tenguin una xarxa de centres de
salut que vostès, evidentment, el que fan és completar, o crear
l'observatori sanitari de les Illes Balears o preveure un pla de
qualitat, idees que, de tota manera, tampoc no són noves,
p erquè estan previstes a la Llei de cooperació que s'ha dut al
Consell de Ministres, a nivell nacional. Però malauradament hi
ha moltes altres coses que justifiquen aquestes esmenes, unes
són realitzacions a les quals el Partit Popular no pot donar
suport, i d'altres és que ni tan sols són projectes, ja no
realitzacions, i, per tant consideram que són oblits
inadmissibles per a uns pressuposts com els que haurien de ser
els de sanitat per a l'any que ve.

Però anem per feines, perquè després, Sra. Consellera, ens
diu que nosaltres la criticam per criticar, i jo li vull demostrar,
avui, a vostè, als diputats que queden i que tenen l'amabilitat
d'escoltar-nos, als ciutadans no, perquè segurament avui no
ens escolta ningú, en aquests moments, però almenys tendran
l'oportunitat de llegir el Diari de Sessions, i els vull demostrar
que vostè, una de dues, o no sap el que fa, Sra. Salom, o si ho
sap, ens vol enganyar a tots.

Parlarem primer de tot de l'Ib-salut, perquè és el gruix
d'aquests pressuposts, uns pressuposts que pugen a 680
milions d'euros, que són devers 113.000 milions de pessetes;
l'Ib-salut se'n du més del 90% d'aquesta quantitat, se'n du quasi
629 milions d'euros o, en pessetes, més de 104.000 milions de
pessetes. Tots aquests doblers estan destinats a gestionar
l'assistència sanitària derivada de la Seguretat Social.

A la compareixença de pressuposts, vostè va dir, parlant de
l'Ib-salut, que tenia dues estratègies, que són molt bones i que
són les que han de ser. Primer orientar tota l'activitat cap als
ciutadans, i la segona, millorar l'eficàcia, l'eficiència i la
satisfacció dels professionals. Doncs bé, jo li deman, a part de
crear l'observatori sanitari de les Illes Balears, a part de vendre
i revendre que donarà Viagra a aquells que pateixes disfuncions
erèctils o que estendrà la píndola postcoital per a tothom, jo li
deman, Sra. Consellera, com pensa millorar vostè el servei
sanitari als ciutadans o la satisfacció dels professionals,
destinant tan sols un 3,3% de tot el pressupost a inversions?
Com ho pensa fer amb aquesta quantitat? Es a dir, de 113.000
milions de pessetes, tan sols destina a les inversions 3.500
milions de pessetes, i això que varen plorar quan reberen les
competències, dient que no bastava el finançament per a les
inversions. La veritat és que no s'entén, i a més d'aquests 3.500
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milions de pessetes, 600 són per a GESMA, per tant ens trobam
que queden 2.900 milions de pessetes per a les inversions.

Jo crec que millorar el servei sanitari dels ciutadans seria
construir, iniciar ja, Sra. Salom, la construcció de l'hospital
d'Inca, a Mallorca, del de Menorca, a Menorca o del de
Formentera, a Formentera, aquí tenim present el diputat de
Formentera, Sr. Ferrer, jo crec que vostè hauria de dir alguna
cosa, perquè l'hospital de Formentera  que el president li va
prometre en el darrer debat de l’estat de la comunitat li va
prometre que l’any que ve començaria i en aquest pressupost
no hi són, Sr. Ferrer, no hi són. Per tant, vostè pugi aquí, com
vulgui, com a Grup Mixt  o com a Grup Socialista, com vostè
vulgui... 

(Aldarull a la sala)

Però pugui aquí i ens digui si vostè està d’acord amb això.

Sra. Salom, 2.900 milions de pessetes ja no basten ni per
iniciar la primera nulAlitat de tots aquests projectes. I ja no
parlem de la reforma del bloc quirúrgic de l’Hospital de Ca’n
Misses, del Pla director de Son Dureta, de la cirurgia cardíaca a
Son Dureta, l’ampliació del centre d’especialitats de Ciutadella,
de tots aquests projectes que no trobam on són els doblers. O
en definitiva tota la inversió d’Atenció Primària que vostès
diuen en aquests pressuposts a la memòria que faran, però que
després no hi trobam la traducció en doblers. Aquesta inversió,
entre altres coses Sra. Salom, serviria també per minvar un
problema que li ha escapat de les mans, són les llistes d’espera.
Perquè per una part les llistes d’espera responen a la mala
gestió, però per una altra també a la manca de recursos. Llistes
d’espera Sra. Salom, per cert no l’hem sentida piular sobre el
tema de l’Hospital de Manacor, de l’Hospital de Manacor no ha
dit res ella, un tema relacionat amb les llistes d’espera i no ha dit
absolutament res. El mort l’ha passat a altres persones,
evidentment.

Però bé, hi ha més, hi ha més Sra. Salom, perquè aquest
argument vostè ja el coneixia. Però una altra estratègia que
vostè deia de l’Ib-salut que volia dur endavant l’any que ve, era
la satisfacció dels professionals i jo li deman Sra. Salom com
pensa satisfer els professionals incomplint els acords que s’han
pres a la mesa sectorial de sanitat. La mesa sectorial de sanitat,
per evitar una vaga fa uns mesos, el que va fer va ser dir farem
un estatut i per una altra banda una homologació, que es pagarà
en dos terminis. Bé, l’estatut a través del projecte de llei de salut
que vostès han presentat en aquesta cambra, està previst que
s’aprovi la propera legislatura. Per tant, ja hi ha un
incompliment . Respecte l’homologació hi ha dues parts, la
segona fase s’havia de complir l’any 2003 amb prop de 24
milions d’euros i no els hem trobat en els pressuposts, ja em
dirà vostè com pensa pagar aquesta segona fase de
l’homologació, això segurament no satisfarà els professionals
Sra. Salom i la vaga que va intentar evitar en aquell moment la
tendrà en els propers mesos, esperem que no sigui així pel bé de
tots els ciutadans.

Per altra banda també ens parla de millorar l’eficiència.
Millorar l’eficiència, jo li deman com Sra. Salom? Triplicant els

càrrecs directius? Triplicant els càrrecs administratius? El
directius, bé està bé, per exemple un dia com avui que són la
una i mitja de la matinada els tenim aquí fent companyia i bé,
almanco serveixen d’alguna cosa. Però triplicar els càrrecs
administratius Sra. Salom, quan la direcció territorial funcionava
amb 80 persones, vostè resulta que n’ha de menester prop de
230 per a les mateixes competències, perquè és veritat que hi ha
gent que era a Madrid i que bé s’ha de correspondre amb una
persona que faci feina aquí, però triplicar els càrrecs Sra. Salom,
la veritat és que no s’entén. Ja ens ho explicarà si vol avui i si
no a una compareixença que la tenim demanada. Fins i tot ha
hagut de mantenir la secció 74 la del SERBASA que jo li deia
que no entenia com mantenen el SERBASA si en teoria és el
mateix que l’Ib-salut, idò perquè aquí hi ha els 1.000 milions de
pessetes que van destinats a aquestes persones.

Per una altra banda i també parlant d’eficiència, resulta que
vostès preveuen una despesa farmacèutica molt inferior fins i
tot a la que varen tenir l’any passat. L’any passat varen gastar
més de 21.000 milions de pessetes en despesa farmacèutica i
vostès per a l’any que ve preveuen 19.000 milions de pessetes,
no s’entén, no s’entén perquè damunt han afegit medicaments
gratuïtament. Per tant, vostès ja em diran. Sra. Salom, jo entenc
que els pressuposts han de ser reals, són una previsió d’acord,
però han de ser reals. Per tant, no entenc on vol arribar i a quina
eficiència vol arribar amb aquestes previsions. I en definitiva,
també ens parla de millorar l’eficàcia del sistema, també li deman
com, si vostè encara no té ni model sanitari Sra. Salom, un dels
objectius que vostè marca, crec a la secció 74, és redactar el
model sanitari de les Illes Balears, jo crec que amb un any de
competències ja és ben hora de què les Illes Balears tenguin
model sanitari, que vostès que gestionen la sanitat a les Illes
tenguin model sanitari. I de fet ho demostra l’est ructura del
pressupost, ja li ho vaig dir a la compareixença Sra. Salom. 

Resulta que vostès el que fan és crear seccions, és a dir,
Son Dureta és una secció, perquè ens entenguem Son Dureta
és una secció, perquè ens entenguem Son Dureta és la secció
50, la Conselleria de Sanitat és la secció 18, per tant el gerent de
Son Dureta té la mateixa categoria que vostè, Sra. Consellera. El
gerent de Son Dureta és igual que la consellera de Sanitat,
almenys és el que vostès diuen als pressuposts, i si no ho
volien dir és perquè no tenen model sanitari i, per tant no
sabien com havien de fer els pressuposts.

En definitiva, tal vegada millorar l'eficàcia també vol dir
coartar la llibertat d'expressió i no vull fer referència aquí a
qüestions tan delicades com pot ser callar mitjans de
comunicació que fan programes contra la seva gestió o
professionals que també parlen en contra de la seva gestió ...

(Remor de veus)

Jo esper que a mi no em sancioni, Sra. Salom, no crec que
tengui competències davant aquesta diputada i a posta puc
parlar amb total llibertat. No sé si és aquesta l'eficàcia que vostè
cerca amb aquests pressuposts.
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I no vull seguir, perquè encara em queden GESMA, com la
conselleria, que també hi ha coses a dir, i per això hem presentat
les esmenes a la totalitat.

Respecte de GESMA, li he dit i li he repetit moltes vegades
que vostès van en una direcció i nosaltres anam en una altra,
per exemple, amb l'Hospital General, nosaltres hem dit que no
ens podíem permetre perdre 140 llits d'aguts, com hem perdut en
aquestes illes, volíem simultanejar l'Hospital General, l'activitat
d'aguts i de subaguts, vostès no, evidentment nosaltres creim
que la nostra postura és l'encertada. O, per exemple, nosaltres
ens estimam més prioritzar l'assistència sanitària als malalts
mentals que no la inauguració dels serveis mal dotats, recordem
la unitat infantojuvenil que fins i tot tenia goteres i fins que el
Partit Popular no ho va dir vostès no varen fer res, o 25
psicogeriàtrics, perquè han inaugurat tanta cosa que ja no sé
quants n'hi ha, la veritat; o prioritzar també les inversions a
totes les illes i no tan sols a Mallorca.

I després, a la conselleria, també hem de justificar la nostra
esmena a la totalitat per una qüestió molt greu, Sra. Salom, i que
m'agradaria que avui, ja sé que és molt tard, però que pujàs i ens
donàs una explicació, perquè no tan sols hem trobat que han
destinat menys doblers a salut pública, el que és prevenció, tots
sabem que prevenció és una inversió a llarg termini, no té rèdit
electoral i, per tant, si no l'han reduïda, l'han mantenguda, no ha
pujat, per tant no l'han prioritzat, però és que resulta que hem
perdut doblers, Sra. Salom, hi ha doblers que no trobam.

Resulta, miri, l'any 2002, els pressuposts de la conselleria
varen ser de 116.000 milions de pessetes, comptant els 102.000
milions de pessetes que vengueren de Madrid, ens en recordam
tots, més els 14.300 que tenia vostè pressupostats sense les
transferències. Idò l'any 2003, els pressuposts que ara debatem
pugem a 113.000 milions de pessetes, per tant ja ens surt que hi
ha 3.000 milions de pessetes menys que l'any passat, ho han
retallat, han retallat vostès la sanitat, Sra. Salom, i això sense
compta l'IPC, l'IPC que ja és més o menys un 2,6%, que és el que
es compta a l'Ib-salut i ens sortiria que han perdut 6.000 milions
de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, vagi acabant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, acab tot d'una.

Simplement dir-li que volem una explicació, volem una
explicació d'aquesta qüestió, perquè, si no, no tendrem més
remei que pensar que vostès es queixen del finançament per
una qüestió purament electoral, però que vostès han llevat
6.000 milions de pessetes a la sanitat de tots els ciutadans de
les nostres illes.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció. A la
defensa d'aquestes esmenes, la consellera de Sanitat vol obrir
un torn incidental, i té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyores i senyors
diputats. En primer lloc, començarem per un tema que vostè ha
volgut tocar i que jo li he d’agrair que hi hagi fet tanta
incidència, que són les llistes d’espera. Miri, efectivament, les
llistes d’espera, tal i com ha sortit en aquest darrer document
del Defensor del Poble, és una problemàtica de totes les
comunitats autònoma, no només d’aquesta, però la veritat, Sra.
Castillo, li he de dir que les nostres dades al dia d’avui, tan en
activitat hospitalària com en les demores, li he d'explicar que
són prou (...), i aleshores, la veritat, Sra. Castillo, tot el seu
discurs, des que ha començat amb els pressuposts, amb l'Ib-
salut, amb el SERBASA, passant per les llistes 'espera, acabant
amb els hospitals, amb les inversions i també finalitzant amb la
salut pública i amb GESMA, és un discurs que ens l'esperàvem
o jo me l'esperava, és un discurs, sempre fa el mateix, ple de
demagògia i que per això jo som aquí, per contestar-li als minuts
que em doni el Sr. President tot el que jo pugui i, si no,
efectivament, com vostè ha dit, en comissió o allà on sigui, ho
farem.

Miri, aquestes dades que li donaré dels hospitals d'aguts
estan incloses dins l'activitat del complex hospitalària de
Mallorca fins dia 31 de maig de l'any 2002, aquesta activitat
absoluta és molt superior a la desenvolupada, i això és perquè
es disposa de més llits i de més quiròfans i, en general, a
l'obertura del nou hospital de Son Llàtzer. Miri, la mitjana total,
a octubre del 2002, la mitjana total de llits funcionals l'any 2002,
ha tengut un increment d'un 14%, la mitjana de quiròfans
funcionant l'any 2002 ha tengut un increment d'un 16%, en
xifres l'any 2001 hi havia 1,372 llits funcionant, tota la resta, Sra.
Castillo, són mentides. Vostè puja aquí, i ja li he dit abans,
presenta demagògia, juga amb una mica d'atreviment per la
seva banda, però aquestes xifres que li dic són els de veritat. La
mitjana de quiròfans funcionant l'any 2001 era de 25, i l'any
2002, de 29.

L'activitat per ingressos total ha estat d'un 7,68; les altes
han estat d'un increment, això del 1001 al 2002, d'un 7,92; en
urgències, un 12,87; en consultes, un 7,56; en intervencions
quirúrgiques, d'un 8,22; en intervencions quirúrgiques
programades, d'un 6,70; en cirurgia major ambulatòria, d'un 9,63,
i així podríem continuar amb totes les xifres que tots els
resultats que tenim són molt millors.

Aquesta activitat i aquests increments que s'han produït del
2001 en relació amb el 2002, ens han permès la disminució dins
l'hospital de Son Dureta suprimir quasi tot l'any els llits que
abans s'anomenaven ics, és a dir els llits que abans es posaven
sobre la capacitat pròpia de cada habitació, on s'hi afegia un o
un altre llit. Per primera vegada, en tota la història de Son
Dureta, enguany, Sra. Castillo, aquests hospitals han
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pràcticament desaparegut. Això no vol dir que si fa falta en
actuacions puntuals, que es posin, es posaran. Amb tots
aquests llits que abans era una situació continuada dins
l'hospital de Son Dureta, ara només es dóna en qualque
condició molt especial.

Miri, les dades de l'hospital de Son Dureta, que tant vostès
critiquen, quant a mitjana total de llits funcionant ha disminuït
l'increment, efectivament, però tenim, com jo li he explicat abans,
que la mitjana total de llits funcionant ha incrementat un 14%,
la mitjana total de llits funcionant a Son Dureta és -2,29, i la
mitjana de quiròfans funcionant és d'1,36. Però aquesta activitat
d'aquest hospital, ajustada per mil habitants, ha estat molt
superior a la que teníem l'any 2001, així, per exemple, si ho
ajustam a activitat per mil habitants, tenim que tant les
consultes mèdiques, com les consultes quirúrgiques, com les de
pediatria, total de consultes, el 2001 eren 576,85, mentre que les
del 2002 són de 726,56. Aquestes demores que tant pregona i
que li preocupen tant, li he d'explicar que durant aquest any
2002 s'han desenvolupat tota una sèrie de mesures per tal de
poder assolir tots aquests objectius, aquests són un increment
de recursos, una redistribució de l'activitat quirúrgica, la
reconversió de l'hospital Verge de Salut en quirúrgic per cirurgia
major ambulatòria, el desenvolupament de mitjana i de llarga
estada, aquests han permès alliberar tots els llits dels hospitals
d'aguts, la qual cosa ha permès un increment a l'activitat
quirúrgica. Altres objectius de demores i penalitzacions als
contractes de gestió de cada gerència i facilitar la lliure elecció
d'especialista i la segona opinió.

Per una altra banda, la gestió dels casos dels pacients
desplaçats d'Eivissa i Formentera i de Menorca que amb una
persona a Son Dureta facilita totes aquestes tasques. Per una
altra banda, s'ha fet depuració de llista d'espera, s'ha fet un
registre únic, s'ha fet una definició de criteris d'inclusió i
exclusió de la llista, s'ha fet una elaboració de decrets de
garantia a punt de ser presentat, publicació de les llistes, que és
un objectiu per a l'any 2003, i tot això ens ha de permetre assolir
aquests objectius plantejats que són arribar a final d'any amb
cap pacient per sobre dels sis mesos en llista.

Amb aquestes dades que li acab de donar, actuals, podem
afirmar que això serà possible a Mallorca i a Eivissa i Formentera
i és possible que a Menorca quedin alguns pocs pacients per
problemes de determinats serveis. Les demores mitjanes de
pacients programats en dies i consultes mèdiques i
quirúrgiques a Son Dureta és de 28,13, a Manacor de 32,12, a
Son Llàtzer de 21,4, a Menorca de 27,07 i a Eivissa de 27,02. Jo
crec que amb aquesta explicació que li he donat de totes les
llistes d'espera, són unes dades que no tenen gens de
demagògia, que no tenen gens de rialla, que són serioses i que
estan fetes i apurades al dia d'avui.

Per una altra banda, la seva primera intervenció m'acusa que
totes les activitats que feim les faig per rèdit electoral, no pot
ser de cap manera que vostè pugi aquí, de forma impune, i acusi
la consellera, a mi mateixa, de totes aquestes accions. Jo, Sra.
Castillo, no li ho puc tolerar, la veritat, jo crec que les inversions
que hem programat, la reforma de Son Dureta, l'hospital de
Menorca, el d'Inca, el de Formentera, mai, mai en aquesta

comunitat autònoma no s'havia tengut una capacitat de reacció
des del primer dia que hem tengut la capacitat i que hem tengut
les transferències, de realitzar d'una forma tan ràpida ...

(Pausa)

Li vull aquí explicar que, per primera vegada, i després de
molts endarreriments, la reforma de l'hospital de Son Dureta
veurà l'inici de la millora de la reforma, perquè li he de recordar
que varen ser vostès que varen aturar, per no sé quantes
vegades, la darrera encara era ministra Celia Villalobos, i era
director general el Sr. Bonet, el Pla de reforma de l'hospital de
Son Dureta. Nosaltres, tot d'una que vàrem assolir les
transferències, vàrem fer el concurs que va guanyar el Sr.
Reinaldo Ruiz Yébenes, això ho férem de forma ràpida, ho hem
consensuat durant tots aquests mesos, juntament amb
l'arquitecte, tots els sectors, tots els serveis, del primer
professional al darrer, del primer metge al darrer infermer,
auxiliar, tot el que ha de ser la reforma i el nou projecte de
l'hospital de Son Dureta.

Jo comprenc que com que vostès han estat una legislatura
i mitja i que cada vegada no han fet ni han posat ni tan sols, bé
les pedres ja sabem que les han posades, però ni tan sols han
pogut començar a adreçar res de l'hospital de Son Dureta, jo
crec que el que vostè hauria de dir, en lloc de donar-nos
l'enhorabona, aquí diu que encara hi ha endarreriments, això no
és així ni ho ha estat mai. Miri, l'hospital d'Inca és una altra de
les formes i de les reformes que nosaltres durem endavant,
l'hospital d'Inca, jo ara aquí no duc tota la preparació ni tots els
diaris que han sortit sobre tot el que s'ha mogut durant aquests
anys, però li vull dir que ha estat aquest govern qui ha posat
els primers doblers per poder llevar tots els entrebancs que hi
havia, des de fils d'alta tensió fins plans i projectes que GESA
no havien previst, etc., i és aquest govern de progrés qui
aconseguirà que aquest hospital, dia 13 de desembre va sortir
ja la seva publicació al Diari Oficial de les comunitats
europees, per licitar concurs, i dins el primer trimestre d'aquest
any, de l'any 2003, serà una realitat.

Les partides plurianuals per a l'any 2003, està pressupostat,
2.404 amb 48,42 euros per a l'any 2003, i les altres plurianualitats
són de 10.017.894,08 tant per a l'any 2004, per a l'any 2005 com
per al 2006. El procés d'adjudicació d'aquestes obres es durà a
terme en el primer trimestre d'aquest any i el termini d'obres és
previst que sigui de 36 mesos.

Quant a les illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera,
també suposa una fita molt important, Sra. Castillo, per a
aquesta comunitat autònoma, perquè és històric el seu retard
sobretot quant a l'hospital de Menorca. L'hospital de Menorca,
el seu pressupost és de 10 milions d'euros i el termini d'execució
és de 4 anys. A Formentera, que diu que no s'hi ha fet res, dia
6 de setembre es varen enviar a l'ajuntaments els estudis previs
i l'avantprojecte de dotació d'accessos i també l'estudi
d'impacte ambiental per tal de dur endavant la tramitació de
declaració d'interès general que esperam que pugui estar aviat,
a fi de començar les obres com més prest millor. O sigui que
totes dues coses, l'avantprojecte i l'estudi d'impacte ambiental
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estan fetes i mai a Formentera no s'havia tengut l'ocasió de tenir
un hospital com el que farem nosaltres.

Dins l'hospital de Can Misses a Eivissa veurà com milloren
substancialment totes les seves instal Alacions. Durant aquest
any que ve es finalitzarà la reforma que va iniciar l'INSALUD i
que ha estat molt millorada per aquest govern, hi hem inclòs
una nova unitat de diàlisi, s'han redimensionat les cuines i fins
i tot els paritoris que en el projecte inicial resultaven massa
petits, tan petits com que les senyores que havien de parir no
hi cabien. 

El pressupost que no troba, Sra. Castillo, per a l'any 2003, és
de 754.000 euros.

Les qüestions, com ja he indicat aquí, que també són molt
importants i que vostè ha dit que havia començat el Partit
Popular, el que passa és que nosaltres no ho hem trobat
exactament com vostè diu perquè hem hagut de reformar tota
l'atenció primària, tenim ni més ni menys que més de 26 centres
de primària que hem hagut o bé de reformar o bé de fer de bell
nou i que durant l'any 2003 continuarem amb aquestes passes.
Farem Sant Agustí, Bendinat, el Canal Salat a Ciutadella,
sensiblement millorat del projecte que hi havia, o també el
d'Eivissa Vila, un cop que ja l'ajuntament ha aprovat la cessió al
govern corresponent.

Tot això vostè ho minimitza i diu que no té cap valor i que
només té valor per a rèdit electoral. Idò jo no hi estic d'acord,
perquè, miri, tant la cita prèvia, com el nou servei que cream a
Son Dureta, que és de cirurgia cardíaca, com la unitat de diàlisi
infantil que fins ara s'havien de traslladar els infants, com les
unitats de fecundació in vitro, com les noves prestacions de
salut bucodental, que ja sap que aquí, en aquesta cambra, i per
diferents portaveus, hem hagut de sentir moltes mentides,
mentides com que ja ho feien vostès, i vostè sap molt bé,
perquè jo li vaig explicar a comissió, que vostès l'únic que feien
era una fluoració, algun segellat de fissures i alguna obturació
del primer molar. La veritat és que aquest pla era sempre derivat
pels pediatres, mai no era d'accés universal, el pla de salut
bucodental per a menors de 14 anys que nosaltres proposam,
en primer lloc serà universal, per a tothom, tothom hi podrà
accedir directament al dentista o a l'odontòleg, i la partida al
pressupost per a l'any 2003 inclou una partida addicional d'un
milió d'euros. Evidentment el poc que feien, el segellat, les
fluoracions i les obturacions, això ho continuarem fent, però a
més de tot això, tendrem patologies bucodentals especials per
a discapacitats i per a determinats grups de risc.

No crec que els fàrmacs per disfunció erèctil en pacients
crònics sigui res d'acudit, ni molt menys, ni la píndola del dia
després, ni tampoc els bolquers per a nins discapacitats menors
de 18 anys de pares actius. Jo a això no li trob cap tipus de
gràcia, sinó que ho trob una política de veritat, d'esquerres, com
toca, perquè vostès això no ho haguessin fet mai, i li he de dir
la veritat, tant els pares de nins discapacitats com els pacients
crònics amb disfuncions erèctils no pensen el mateix que vostè.

Li he de continuar dient que quant a recursos humans hem
arribat a acords amb tots els sindicats per dur una sèrie

d'inversions econòmiques encaminades a fer efectiu el principi
d'igualtat i d'estabilitat laboral aplicant els acords
d'homologació salarial que vostè, Sra. Castillo, deia que no
trobava. L'homologació està inclosa al capítol 1 i puja un 7,5%
en relació amb el 2002; després també vostè em demana les
diferències que hi ha entre, evidentment, els pressuposts que
té aquesta conselleria de 680 milions per a tota la sanitat de les
illes i, evidentment, 629 milions, com vostè ha dit, per cobrir el
que és l'Ib-salut. A mi m'agradaria fer aquí una petita referència
al tema de les inversions, perquè vostè ho ha tocat un parell de
vegades i crec que val la pena, ja que ho ha repetit, que li
dediquem un parell de ...

Vostè troba que les inversions que nosaltres hi dedicam
són poques, i jo li he de dir, la veritat, que són uns pressuposts
ajustats al que es pot gastar durant un any, no són uns
pressuposts inflats com estàvem acostumats amb anterioritat,
a l'hospital de Son Dureta, per exemple, a la reforma del pla
director, durant l'any 2001, aquest hospital va ser valorat per
12.575.407 milions de pessetes, la inversió compromesa fins el
31 del 12 del 99 va ser de 73,5 milions de pessetes, i vostès
varen pressupostar durant l'any 2000 i l'any 2001, 3.200 milions
de pessetes, i en gastaren zero pessetes, zero, això és el que
abans, al conseller d'Educació l'acusaven de diferir les
inversions.

Però si anam a l'hospital de Son Llàtzer ens trobam
exactament la mateixa partida, o sigui aquest hospital l'any 2001,
vostès pressuposten 7.850 milions, diuen que costa aquest
hospital, en pressupostes 400, no en comprometen cap i
tampoc no gastaren ni una pesseta. 

(Remor de veus)

Sí, miri. Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto
Nacional de la Salud, i jo li passaré tot això.

El mateix feien tant pel centre de Santa Eulària com per
l’hospital d’Inca, no fa falta, l’hospital d’Inca el varen valorar
l’any 2001 en 2.353 milions, a 31 del 12 del 99 les inversions
compromeses eren de 3.900 milions de pessetes; i el 2000 i el
2001 pressupostaren 325 i no gastaren res. Jo crec que
d’aquesta forma és fàcil aconseguir el dèficit zero del Sr. Rato,
a costa i gràcies a les inversions no executades d’aquesta
comunitat autònoma i a diferir les inversions que anaven fent
vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, respectant el seu dret reglamentari a parlar tot el
temps que vulgui, li he de recordar que du mitja hora
d’intervenció.

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

Sí. Parla de la despesa farmacèutica i parla que tenim una
partida ampliable. Una partida ampliable, Sra. Castillo, dins tots
els pressuposts del món és el més normal i corrent, sí, perquè
basta que li recordi que la Sra. Ministra ha fet pel fons de
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cohesió una partida exactament ampliable i que ha començat per
totes les comunitats que hem tengut les transferències 10.000
milions de pessetes ampliable. Com es pot suposar, repartir
aquests doblers entre tantes comunitats autònomes és
pràcticament moneda menuda.

I després, quan vostè parla de les excepcions que s’han fet
en aquest pressupost, jo li he de recordar que efectivament en
comissió vostè va afirmar que era un pressupost que estava
molt apurat i molt ben fet, així ho podem mirar al Diari de
Sessions. Efectivament, hem hagut de fer i hem hagut d’ampliar
les seccions del 50 al 57 perquè ho hem hagut d’aplicar al nou
model d’aquesta comunitat autònoma; i això ha fet que
haguéssim d’obrir aquestes seccions que a vostè tant li pareix,
no sé, no sé què li pareix, però a mi el que me pareix és que és
una major transparència. De totes formes ho estam mirant per al
proper -si es trobassin tan malament com jo no farien tant
d’acudit, els puc assegurar que estic fent un esforç molt gran i
no me fa gens ni mica de gràcia, però vostès sabran per què fan
aquestes coses.

(Pausa)

Bé, jo, només acabaré dient que aquests pressuposts són
uns pressuposts fets amb molta cura, són uns pressuposts
realistes, són uns pressuposts que estan estimats en el que es
pot gastar, no com abans es feien, que era pressupostar i no
gastar. I la veritat és que pensam tot el que hem dit, l’hospital
de Menorca, que ja està licitat i ja està a punt de començar
l’obra aquest primer trimestre; el de Formentera, el d’Inca, que
ja està també a punt de començar i de licitar; i la reforma de Son
Dureta com els centres de salut i totes les inversions i tots els
serveis que posarem en marxa, el de cirurgia cardíaca i tots els
nous serveis, tots, des de la píndola fins a la salut bucodental,
fins a tot, tot això ho durem a terme. De totes formes, vostè diu
que sempre ha estat al costat d’aquesta consellera, jo li he de
dir que al costat d’aquesta consellera no li he trobada mai, mai
li he trobada, Sra. Castillo. Li he de recordar que, per exemple,
en el tema de les inversions tenim una carta, que jo li puc
mostrar, del Sr. Beteta, que ja li he anunciat a altres bandes, que
es compromet que un pic fetes les transferències no hi haurà
cap conveni amb cap comunitat autònoma. Doncs, no acabava
el Sr. Beteta d’escriure aquesta carta quan ja tenia finançat amb
un conveni l’hospital de Valdesilla a Cantàbria. No és que
pensi, Sra. Castillo, que a Cantàbria no els hagin de millorar les
seves instalAlacions i les seves façanes, sinó que trob que el
que no és de rebut és que ho facin a Cantàbria i no ho facin a la
nostra comunitat autònoma.

Quant a, i ja per acabar, quant a la salut mental, que també
li ha produït tanta rialla i que també, la veritat jo he estat
escoltant totes les intervencions, -sí, perquè no me trob bé, Sra.
Salom, i he estat aguantant tot avui-; però jo he dit que hi havia
algun parlamentari que es posava nerviós quan qualcú li ha
recordat allò del Prestige; però vostè fa exactament el mateix,
vostè fa broma de quants psicogeriàtrics hem obert, quan vostè
hauria d’estar molt contenta perquè obrirem el mes d’abril un
psicogeriàtric i haurem pràcticament acabat la reforma de salut
mental que vostès mai no varen tenir el coratge de començar.

Després també fa rialles sobre la infanto juvenil perquè es
varen tenir unes problemàtiques amb unes instalAlacions, quan
l’únic que ha tret l’infanto juvenil del psicogeriàtric ha estat
aquest govern, perquè vostès el tenien tancat dins el
psiquiàtric; vostès tenien, des de l’any 89, el Defensor del
Poble que els deia que ho traguessin i no varen tenir mai ni el
coratge ni la voluntat de fer-ho i hem estat nosaltres que ho
hem aconseguit treure.

(Pausa)

Bé, me sap greu, no me trob bé, ho estic veient en aquests
moments tot, que la Sala me dóna voltes; me sap molt de greu,
esper recuperar-me en aquests cinc minuts i si puc seguiré.

(Pausa)

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

President. Nosaltres, president, no tenim cap inconvenient
a suspendre la sessió ara si, efectivament, la consellera no es
t roba bé; jo crec que continuar un debat amb aquestes
condicions doncs no crec que sigui el més oportú. Jo crec que
ella no està en condicions, però jo crec que és ella qui ho ha de
decidir.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, faré una consulta amb la Mesa i amb els altres
portaveus. Suspenem el plenari durant cinc minuts, per fer
aquesta consulta.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Sra. Castillo, vol intervenir?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President, la cortesia
parlamentària ens fa renunciar al torn que ens corresponia en
aquest moment, però no sense dir que evidentment teníem
argumentacions suficients perquè no se’ns ha respost a res del
que nosaltres hem plantejat aquí sobre les esmenes a la
totalitat, i no només no se’ns ha respost, sinó que se’ns ha
repetit simplement el que va passar a la compareixença de
pressuposts. Però, per cortesia parlamentària, renunciam a
aquest torn i podem passar al proper debat.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Jaén Palacios, no ho
espatlli. Grups que vulguin utilitzar un torn en contra? El Sr.
Gascón no vol utilitzar un torn en contra, per tant no hi ha torn
de rèplica ni de contrarèplica.

Passam, idò, al debat número 17, de globalitat, i darrer del
dia d’avui, resta d’esmenes del debat 16. Hi ha una esmena, la
4473 del Grup Parlamentari Mixt, corresponent al programa
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411B, secció 57, administració i serveis generals d’assistència
sanitària, i el Sr. Joan Buades té cinc minuts per defensar
l’esmena.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bé, aquesta és una esmena nocturna i accidentada, pel que
veim en el context, però intentarem defensar amb prou dignitat
el que volíem dir des de fa un cert temps. Bé, el primer que
hauríem de dir és que la presentació d’aquesta esmena per part
d’Els Verds de les Illes Balears afecta un tema que creim que és
important dins el context  de la salut i, a més, en un territori i en
un sector en què la seva situació és extrema; es considera que
el 4% de la població de mitjana en els països occidentals pot
estar afectat o està afectat per trastorns mentals i a les Pitiüses
vivim la situació de prestacions socials bàsiques en aquesta
matèria de prevenció i tractament de salut mental, més deficitària
de les Balears. Tant és així que, per exemple, els darrers dos
anys la unitat de salut mental des Viver, que és l’única que
t enim, actua pràcticament sense professional i sense contingut.
El model comunitari, deslligat de la mera hospitalització i
tractament de xoc farmacològic a les illes Pitiüses no existeix, no
hi ha tractament comunitari i per tant estam al marge
completament de la realitat de l’Organització Mundial de la
Salut.

En tercer lloc, el protocol d’assistència involuntària per a
malalts mentals no existeix simplement a les illes Pitiüses, així
com existeix a Mallorca i a Menorca des d’abril de l’any 2001,
aquí duim pràcticament dos anys o un any i mig llarg de dèficit,
que no tenim res. I això sí, tenim molts de plans, els darrers anys
han aparegut com a bolets el Pla autonòmic de salut mental,
sense cap realització; els plans sociosanitaris tant de les Illes
Balears en general com el de les Pitiüses, perquè se n’han fet
dos concurrents. I el resultat de tota aquesta política tan potent
en matèria de prevenció i tractament de salut mental a les
Pitiüses és que a les Pitiüses tenim el rècord d’ingressos i
recaigudes de malalts mentals. Això no passa a cap altre lloc de
les Balears i demostra un dèficit estructural històric
importantíssim.

En segon lloc, aquesta esmena és una esmena tímida, és una
esmena d’afectació de pressuposts, no pretén detreure
pressuposts d’un i posar-lo als altres; és una esmena que
intenta palAliar aquesta necessitat de dotar d’infraestructures i
serveis que ja existeixen a altres illes a les illes Pitiüses. Això és
important perquè, a més, l’esmena d’Els Verds no és una
esmena que pretén cobrir totes les necessitats que els afectats
i les seves associacions demanen, sinó que preveu que aquesta
esmena s’hauria de conjuntar amb una esmena paralAlela o una
proposta paralAlela al Consell d’Eivissa i Formentera perquè
creim, també per a aquests plans sociosanitaris, que no són el
correctes que haurien de ser, però que sí que l’aproximació
sociosanitària creim que és interessant, haurien de conjuntar.
Però nosaltres demanam en aquesta esmena d’afectació 750.000
euros perquè es puguin començar a posar les bases d’una sèrie
de serveis, infraestructures en matèria de salut mental a les
Pitiüses que fan molta falta.

La primera és la unitat de rehabilitació comunitària, que ha
de servir de centre de dia per a rehabilitació psicosocial i
reinserció laboral. És una reivindicació històrica, s’ha anat
posposant; ara es diu que es farà el primer trimestre del 2003,
però en el pressupost de l’Insalud no hi ha pressupost
específic.

En segon lloc, volem que hi hagi almenys un club
socioterapèutic d’oci i temps lliure, que duim tres anys i mig
esperant l’associació que defensa els interessos de la gent
afectada per aquestes malalties, que ja dic i com diu algun
membre de l’associació, no distingeix entre carnets de partits,
hi ha malalts mentals d’Els Verds, hi ha malalts mentals del
PSOE, del PP i de gent que no vota. Aleshores, aquesta gent ha
anat proposant diferents projectes i fa tres anys i mig que
ningú els fa cas i seria necessari que existís un club d’aquest
tipus, socioterapèutic d’oci i temps lliure, veient les malalties
mentals com a una cosa que no només ha de tenir un
tractament hospitalari farmacològic, sinó també de tipus
comunitari.

En tercer lloc, aquests doblers servirien, conjuntats amb els
del consell insular, per posar en marxa les bases d’una mini
residència assistida de curta i mitjana durada, amb capacitat
almenys per a 20 places, així com pisos tutelats per a persones
afectades per aquestes malalties. En aquests moments no
n’existeix cap. Igualment una fundació tutelar per a
discapacitats i malalts mentals; això seria només la primera
passa perquè, d’una manera plurianual i fins a quatre anys,
poguessin tenir un nivell de servei comparable als que ara
existeixen a altres illes i que recomana com a estàndard
l’Organització Mundial de la Salut. Per tant, creim que és un
element de justícia que no hi hagi parts del nostre territori i
parts del nostre estat del benestar coix i que, per motius x, que
ara no venen a tomb, ens trobem amb una situació extrema amb
un cas de benestar a les Pitiüses, com és el de la salut mental.

En tercer lloc, i ja acabant un poc l’exposició, jo crec que no
hi ha discrepància política de fons amb aquesta esmena; de fet
tots els partits polítics, parlamentaris o no, a Eivissa i a
Formentera que s’han reunit amb l’associació que du aquests
temes tots han dit el mateix a les reunions, l’únic problema és
que llavors els que tenim responsabilitat de govern o
d’oposició no hem estat capaços de trobar la fórmula perquè
això tiràs endavant. Nosaltres seguim repetint que posam
damunt la taula això, no perquè sigui el millor possible, sinó
com a una eina perquè es desbloquegi aquest tema. Sabem que
només afecta el 0,12% del pressupost de l’ib-salut per a
enguany i que això no xoca amb cap principi fonamental ni del
pacte, ni del PP, ni d’Els Verds ni de cap partit que hi ha aquí.
Creim que seria el moment d’afectar això, els doblers hi són en
general però no estan afectats particularment; seria un gest de
justícia territorial i de justícia també amb un sector social,
especialment afectat per problemes de salut.

I com a última reflexió, jo demanaria una mica de sensibilitat
social als partits del pacte que no són Els Verds, és a dir, creim
que és necessari donar prioritat a aquells que estan realment
malament; no és possible que Eivissa i Formentera exporti
malalts mentals a Girona i a Palma contínuament perquè no té
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lloc on ficar-ne cap. Jo crec que tots els partits progressistes, el
PSOE, el PSM, Esquerra Unida, Unió Mallorquina, i
progressistes també en aquest sentit el PP, són capaços
d’entendre això i estam segurs que si ens guiam de vegades per
una política purament de proximitat humana, som capaços de
resoldre problemes que de vegades les nostres diferències de
partit entelen.

En qualsevol cas, i desitjant molta salut a la consellera,
m’agradaria llegir la cit a que envia a tots els ciutadans de les
Illes Balears per a aquest Nadal, diu: l’esperança descansa en
els somnis -senyors progressistes i senyors del PP-, en la
imaginació i en el coratge de tots aquells que desitgen fer del
somni realitat. Els Verds volem això, volem tenir somnis, com
per exemple aquest tan polit, interpartidari i que això es comenci
a desbloquejar, no penjar-me una medalla, sinó perquè aquí hi
ha gent darrera. Demà podem ser nosaltres. Ens agradaria
comptar amb unanimitat en aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, per la seva intervenció, en nom
del Grup Mixt, en la defensa d’aquesta esmena. Hi ha esmenes
també presentades pel Grup Parlamentari Popular al programa
411, direcció de serveis generals i salut i consum, al programa
411D, planificació i assistència sanitària, 413B, programes de
salut pública, 413C, sanitat ambiental i alimentària, 413, pla
autonòmic de drogues, 443, xarxa d’oficines d’atenció al
consumidor i 412B, secció 57, ordenació especialitzada de salut.

Per defensar totes les esmenes, la Sra. Neus Marí té la
paraula durant cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, començarem pel darrer, que seria
la secció 77 i crec que mai més ben dit el darrer, perquè pareix
ser que per a la Conselleria de Sanitat les Pitiüses molt sovint
som el darrer i ho demostren un any rera l’altre. Per això,
nosaltres també un any més hem presentat una esmena perquè
s’acompleixi a les illes Pitiüses el Pla de salut mental, que incloïa
aquest pla de salut mental diferents actuacions específiques,
com són la creació d’un centre de mitja i llarga estada; pisos
tutelats i centre de dia per a malalts mentals. I esperam aquest
any tenir més èxit que els anys anteriors, perquè en altres
ocasions no s’havien aprovat aquestes esmenes del Partit
Popular. I en tot cas, si s’aproven, doncs que tampoc no quedi
en paper banyat i que es duguin a terme aquestes
infraestructures necessàries per atendre la demanda de la
població afectada.

Coneixem que des del Govern balear sí que s’han fet
algunes actuacions en salut mental a les illes de Menorca i de
Mallorca, però únicament ha estat a les illes Pitiüses on no
s’han posat en marxa cap actuació per part del Govern balear,
i per això és un tema en el qual voldríem insistir. Des que es va
aprovar el Pla de salut mental, a finals de l’anterior legislatura,
l’únic que s’ha posat en marxa a Eivissa i Formentera,

corresponent al Pla de salut mental, és l’hospital de dia que va
iniciar l’Insalud també en època encara del govern del Partit
Popular i varen treure la consulta externa del lloc on està
ubicada, dins l’hospital de Can Misses. Esperam, com deim que
aquesta iniciativa sigui aprovada.

I passaríem a definir la resta d’esmenes que serien les
corresponents a la secció 18 i dir que en els pressuposts del
Govern per a l’any 2003, un dels capítols que suposen una
rellevància especial és precisament de la Conselleria de Sanitat,
que són les transferències de l’Insalud, de més 529 milions
d’euros, passa a ser ara ja a la conselleria amb major pressupost
del Govern balear. Hem de lamentar però, des del Grup Popular,
que per a l’any 2003 només es destini un 3,3% a inversions, i
per tant serà en aquest sentit que demanarem a través de les
esmenes parcials que a continuació exposarem, que es
modifiquin els pressuposts presentats inicialment per
augmentar de manera considerable aquesta part destinada a
inversions, tant a centres hospitalaris com d’atenció primària,
com de reformes de centres existents.

En el programa 411A no veim que hi hagi una voluntat clara
de l’equip de la Conselleria de Sanitat de posar en marxa dues
infraestructures que consideram que són necessàries per a les
nostres illes, com són, en primer lloc l’adquisició de l’hospital
Militar de Palma, per convertir-lo en un recurs sociosanitari; i
també la construcció del nou centre de salut d’Eivissa. Tant un
com l’altre, un any rera l’altre repetim aquestes esmenes, un
any rera l’altre ens diuen que estan en marxa i acaba la
legislatura i ni un ni l’altre s’han fet realitat.

Al programa 411D, de planificació i assistència sanitària,
s’hi inclouen la majoria de les esmenes que, com havíem definit
abans, engloben una part important en allò referent a
inversions. I serien en concret l’ampliació del centre
especialitzat de Ciutadella; la posada en marxa del Pla director
de l’hospital de Son Dureta; també a Son Dureta demanam la
culminació de la implantació del servei de cirurgia cardíaca amb
els nous quiròfans, equipats de manera adequada, i evitant així
que els combinats d’aquests quiròfans amb altres especialitats
produeixi un augment de la llista d’espera de les intervencions
quirúrgiques. Demanam també que a la reforma de Can Misses
a Eivissa s’hi inclogui ja la reforma del bloc quirúrgic. Demanam
també que s’augmentin les inversions en atenció primària a
Mallorca, perquè sí que ens parlen molt sovint de tots els
centres que tenen previst fer per part de la conselleria l’any
2003, però la veritat és que la quantitat que consta en el
projecte de pressuposts és molt reduïda per posar en marxa tot
el que diuen que faran. També consideram que són insuficients
les quantitats que es dediquen en el pressupost a la
construcció de l’hospital d’Inca, al nou hospital de Menorca i
també al centre hospitalari de Formentera. Tant un com l’altre
se’n parla molt, però, com tantes altres coses, moltes paraules
i molts pocs euros a l’hora de la veritat. És a dir, molt poca
voluntat d’executar-los.

Dins el mateix programa 411D, volem demanar la modificació
del pressupost per incrementar la partida corresponent a
l’homologació dels salaris dels treballadors que procedien de
l’Insalud i és un acord que es va realitzar per part de la
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conselleria amb la Mesa sectorial de Sanitat. No hem trobat als
pressuposts la quantitat suficient per cobrir el compromís que
s’havia adquirit, per això demanam que s’inclogui també un
augment en aquests pressuposts per tal de desenvolupar
aquest acord. Així mateix, solAlicitam també que es destinin
4.200.000 euros per implantar la prestació complementària i
l’assistència odontològica per a la població de les nostres illes,
tal com ja s’està fent a altres comunitats, com per exemple a
Cantàbria, i que s’hauria d’iniciar d’una forma gradual. Els
primers anys el lògic seria que es fes amb boixos petits o amb
persones majors i que durant els anys es pogués anar cobrint
un major número de població.

En aquest mateix programa, tenim una altra esmena, que
seria la referent a la salut bucodental; que hem presentat una
esmena per establir la gratuïtat de les pròtesis dentals per a les
persones majors de 60 anys o persones jubilades.

I demanam també doncs que una part del pressupost es
dediqui a posar en marxa uns plans específics o un pla de xoc
per poder reduir les llistes d’espera quirúrgiques, de consultes
externes i de diagnòstic que s’han disparat darrerament a totes
les illes i creim que s’ha de millorar l’assistència sanitària que
reben els nostres pacients.

En definitiva, tenim una sèrie d’esmenes més, que veig que
no sé si tendré massa temps de definir, però sí que voldria
comentar que al programa 413C, del Pla autonòmic de drogues,
hem presentat una esmena, vàrem presentar dues esmenes que
van molt relacionades entre si. Volem que es presenti, que es
doni ent rada en aquest Parlament a la llei de drogues, que és
una llei que ha de definir les competències que ha de tenir cada
institució en matèria de drogues, en relació tant amb tractament
com amb prevenció de drogodependències; i en aquest sentit,
demanaríem que es transferissin als consells insulars els
doblers destinats al Pla autonòmic de drogues, perquè
consideram que és des d’allà on vertaderament s’ha de realitzar
una labor més directa de prevenció i de tractament de
drogodependències.

La resta d’esmena les donaríem per defensades amb els seus
propis termes i són les referides a atenció al consumidor, a la
sanitat ambiental i programes de salut pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions? Fixació de posicions, el Sr. Ferrer, en nom del Grup
Mixt, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Amb referència a l’esmena que presenta el Sr. Buades,
en nom d’Els Verds d’Eivissa, dir-li, Sr. Buades, que li votarem
en cont ra, com no pot ser d’altra manera. Vostè demana tota
una sèrie de coses i jo me referiré, si me permet, al literal de la

seva esmena, com no pot ser d’altra manera, perquè jo crec que
hem de ser, la mateixa rigorositat que vostè ens demana als
altres també se l’hauria d’aplicar a vostè. Vostè demana en
aquesta esmena, la 4473, que ens referim, demana la dotació
d’un pla de serveis bàsics de salut mental a les illes Pitiüses per
tal de palAliar la discriminació actual respecte de la resta de les
Illes Balears i que serveixi per dotar una unitat hospitalària de
dia, un centre propi d’assistència psicosocial d’almenys 45
places i pisos tutelats per almenys 8 persones.

Miri, això que vostè demana ja es fa. L’any 99, quan
nosaltres arribàrem al consell, al Govern de les Illes Balears, en
aquest Parlament, funcionava únicament i exclusivament una
unitat d’aguts que depenia i segueix depenent de l’Insalud. Fa
aproximadament un any i mig es va posar en marxa un hospital
de dia, aquest recurs que vostè demana, per tant, ja també està
funcionant, amb majors o menors mancances, però el cert és
que està funcionant i està ubicat al Viver.

El centre de dia, el centre aquest de rehabilitació
psicosocial, que vostè també esmenta, entre el consell insular
i el Govern de les Illes Balears, l’any que ve, si tot va bé, el
gener estarà en marxa; comptarà amb un psicòleg, dos
educadors, un terapeuta ocupacional i mestres de tallers. Un
pressupost aproximadament per al 2003 de 51 milions de
pessetes, fins i tot li puc dir la ubicació, que supòs que vostè
ja la coneix, que és al carrer Joan Planells, 3, d’aproximadament
uns 350 metres.

Pisos tutelats, dins el pressupost del Consell d’Eivissa i
Formentera per a l’any que ve, s’inclou també una partida de 10
milions de pessetes per a la posada en marxa d’un pis tutelat.
Anunci de pressuposts que vostè coneix, que vostè té i per
tant que sap perfectament que això es farà. I és més, un recurs
que vostè no esmenta, però que també es posarà en marxa, és
la fundació tutelar, que també s’inclou a la partida de
pressupost, una partida dins el pressupost del Consell
d’Eivissa i Formentera per a l’any que ve.

Per tant, vostè ve aquí, ens fa tota una sèrie de
manifestacions, que sap perfectament que són paraules fetes
des de la demagògia i des d’un interès claríssim a fer una
escena figurativa i intentar escenificar certes coses que molts
ja sabíem, i és aquest projecte personal que té davant la
societat de convertir-se en una espècie de màrtir de les causes
velles i que realment tots hi estam darrera, uns fent-hi feina i
uns altres, com vostè, fent-hi demagògia. Hi ha una diferència
substancial.

(Remor de veus)

Després, si volen, podran sortir aquí i parlar tota l’estona
que el Reglament els deixi; ara me toca parlar a mi, els prec una
mica de respecte. La veritat és que és una mica tard i,
sincerament, si me deixen acabar, acabarem abans i tots ens
podrem anar a jeure.

Vostè falta a la veritat, Sr. Buades, quan parla de
discriminació i de desempara de persones i famílies. Les famílies
i persones afectades, crec que tenen l’obligació de reclamar
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més i més a l’administració, però vostè, com a polític
institucional, el que té és una obligació de ser rigorós i conèixer
les realitats, i això no ho fa. Poden passar dues coses, o bé no
ho coneix, que jo crec que hi ha una part de veritat amb això
d'aquí, o bé enganya la gent, que crec que també. Les dues
coses són especialment greus, i li diré per què, perquè les seves
afirmacions distorsionen i manipulen els problemes gravíssims
que pateixen alguns ciutadans i ciutadanes ...

(Se sent algú que parla i rialles)

Em deixa continuar, Sra. Castillo? Vostè fa demagògia i
demostra un escàs interès en qüest ions tan importants i tan
sensibles, sobretot perquè vostè ja sap perfectament que tot
això es fa o està en marxa. Vostè escenifica en aquesta cambra,
per a coneixement de tothom, el que alguns ja sabíem, i és el
que li deia abans i que s'hi ha fet referència algunes vegades,
que és un projecte de promoció personal, únicament i
exclusivament valent-se dels problemes de les persones en
aquest cas més dèbils, més febles i que més necessiten de l'ajut
i no que un se n'aprofiti. El desconeixement que vostè demostra
o fa veure li reportarà el reconeixement del Partit Popular, que és
clar que ha buscat i ha guanyat, aquesta és la seva ...

(Remor de veus)

Aquesta és la seva gran victòria, vostè convenç la dreta i,
de passada, enganya gent ben intencionada, aquesta és la seva
gran victòria. I és curiós, va ser el Partit Popular, aquest d'aquí,
que tant bufa, que l'any 99 ens va deixar una situació a Eivissa
i Formentera desastrosa, desastrosa, en qüestions de salut
mental, desastrosa, és a dir, eivissencs i formenterers tenim una
situació pròpia del segle XIX en aquell moment, però gràcies a
vostè, sembla que al PP avui la qüestió li interessa, vostè li
dóna peu, li dóna l'oportunitat de fer semblar que aquesta
qüestió li interessa, és allò que diuen que la política fa estranys
companys de llit, avui queda absolutament demostrat, aquest
entente, aquesta pinça ho demostra.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, vagi acabant, per favor.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Aquesta esmena que vostè
ha presentat és purament una farsa, vostè ho sap i tots
nosaltres també, el que demana ja es fa i molta feina que ens ha
costat a alguna gent. Vostè, per contra, juga a fer demagògia i
a utilitzar qui sigui i com sigui per al projecte de promoció
personal que abans li esmentava.

(Remor de veus)

Avui escenifica aquí el que a d'altres institucions ja fa
habitualment, la seva aliança amb el Partit Popular, no perdi
l'experiència, Sr. Buades, el PP, avui, li votarà aquesta esmena,
i qui sap si fins i tot li donarà càrrec i cadira en alguna fundació
d'aquestes que fan per colAlocar gent.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer, per la seva intervenció. El Sr. Ramon, en
nom del Grup Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per posicionar-nos en relació
amb les esmenes del Grup Parlamentari Popular, a les quals no
donarem suport i per centrar-nos una mica més en l'esmena
presentada pel Sr. Buades, del Grup Mixt.

La veritat és que estam una mica desconcertat davant les
esmenes presentades pel Sr. Buades, esmenes presentades que
es defensen i que llavors es retiren, no sé si en aquest cas
també pensa retirar-la, en qualsevol cas és el que nosaltres li
demanaríem. Sr. Buades, jo crec que l'hauria de retirar perquè
aquesta és una esmena inoportuna, desenfocada i tècnicament
incorrecta. I és una esmena inoportuna, no només perquè se
situa fora de la mecànica del pacte que tots hem acceptat, sinó,
a més, perquè deixa en una difícil situació la seva consellera
que va aprovar el projecte de pressuposts al Consell de
Govern, la seva consellera que és també la nostra i la de tot el
pacte. És una esmena desenfocada, i no m'hi centraré massa
més, perquè el que es demana concretament, ja li ha dit el
portaveu que ha parlat abans, des del Pla de salut mental
aprovat la passada legislatura, i actualitzat el 2001, que ja ha fet
que d'acord amb aquesta actualització del Pla de salut mental i
en colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears, la
Conselleria de Salut i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
estiguin ja en marxa les diverses instalAlacions que aquí es
demanen.

Efectivament, hem passat de la unitat d'aguts que hi havia
a l'hospital de Can Misses, com a única instalAlació que hi havia
el 99, a tenir el centre de dia que vostè demana però que ja
existeix a es Viver i el centre psicosocial que, com vostè sabrà,
les seves obres estan molt avançades, es volia inaugurar
aquest any, sembla ser que serà a principis de l'any que ve,
també està en marxa el tema del pis tutelar o de la fundació
tutelar. Queda encara una mancança important que no venia
amb l'esmena, però que vostè ha esmentat, una residència per
a curtes i mitjanes estades, és cert, això encara no ho tenim,
però els malalts no estan desassistits, perquè s'ha habilitat, de
la residència de Cas Serres, una part per atendre aquests
malalts.

Hem de tenir en compte també que fruit de la Llei de
transferències de benestar social, una llei que tampoc va votar
vostè, es farà un centre per a 90 places, una nova residència per
a 90 places, la qual cosa vol dir, en principi no és per a malalts
mentals, eh?, però vol dir que si ara mateix hi ha una disposició
d'un espai a la residència de Cas Serres, una vegada que les
necessitats no siguin tan urgents, hi ha instal Alacions que
poden permetre atendre aquestes necessitats.
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Pel que fa a l'exportació de malalts, hem de dir que sí és cert
que a partir de fa una dècada, aproximadament, quan una
oportuna declaració de ruïna va permetre al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, governat en aquells moments pel Partit
Popular, desentendre's totalment i absolutament de l'assistència
als malalts mentals i deixar-ho únicament i exclusivament en
mans de la Seguretat Social, en aquells moments es varen
exportar malalts com s'havia fet en altres èpoques, però això no
ha estat tota la vida, això va ser a partir que es varen
desentendre de l'hospital insular. I ara crec que encara hi ha tres
persones que estan fora, hi ha projectes de retornar-les.

Vegem quines són les prioritats, hem dit que hi ha el
projecte de la residència de 90 places, fruit de les transferències
de benestar social. També hi ha altres prioritats que afecten el
Govern i la Conselleria de Salut, com és el nou centre de salut
de Vila, això permetrà alliberar l'actual centre de Can Misses que
també està previst que es destini als malalts mentals. Per tant,
les deficiències que hi havia en el 99 i que venien, ja dic, d'una
dècada endarrera, eren molt importants, es donen passes
decisives per avançar pel bon camí, creim que som en el bon
camí i estam fent més del que s'havia fet en molts anys, i les
perspectives són bastant millors.

Per tot això, atès que, a més, com vostè sap, no coincideixen
amb les prioritats del govern del pacte, prioritats, com dic,
acceptades per la seva pròpia consellera, i tenint en compte que
ja ha retirat dues esmenes, Sr. Buades, crec que el més coherent
seria que la retiràs, si no ho fa així, evidentment el nostre grup
no li donarà suport i hi votarà en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d'Esquerra Unid a  i
Ecologista. Sr. Gascón, per tancar el debat de fixació de
posicions en aquest debat de globalitat.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Per posicionar-nos en les esmenes del
Partit Popular, respecte de les quals no s'hi ha posicionat cap
grup.

Quant a les esmenes que presentava la Sra. Marí
d'inversions, nosaltres voldríem dir que en els pressuposts
pensam que sí hi ha les inversions posades, hi ha una partida
al capítol 7, la 411, on hi ha 21 milions d'euros que evidentment
són per a inversions, aquesta partida nosaltres consideram que
és suficient per a l'hospital de Menorca, per al d'Inca, per
començar Son Dureta i els distints centres de salut, inclosos
aquests onze que ara són tan urgents a Palma de Mallorca, i fa
onze mesos no ho eren.

Presenten una esmena de consum sobre una nou oficina, se
n'han fet tres aquest any passat, es continuaran fent, no
aquesta que demana vostè, però les prioritats de la conselleria
són altres i no les que vostès dictin, evidentment.

Respecte de l'homologació, que diuen que no hi ha partida
i les llistes d'espera, cal dir que sí hi ha partida per pagar el que
s'anomena "peonada" a les llistes d'espera, si és que s'han de
pagar i per l'homologació, aquesta partida és al capítol 4 i hi ha
595 milions d'euros, capítol 4 de la secció 18, 411D.

Respecte de la de vacunes, jo crec que la vacuna de la
meningitis va quedar ben clar en el seu moment, a la comissió,
vostè no ha parlat d'aquest tema, que la Comissió de Salut
Pública, formada per consellers de tot l'Estat, l'octubre del 2002,
va demanar que hi hagués una cohesió en la presa de decisions
i, per tant, aquesta cohesió no està presa encara i aquesta
vacuna no d'administra enlloc a no ser a malalts amb determinat
risc.

Per últim, respecte de les dues esmenes que tenen sobre
tractament odontològic i pròtesis dentals, crec que el prudent
ara és esperar, s'ha aprovat aquí i és als pressuposts per al
tractament dels fillets fins a determinada edat; la resta de les
pròtesis dentals, crec que l'oportú seria esperar aquesta llei de
cohesió que ha presentat la ministra i que ha dotat amb una
quantitat de doblers exuberant i, per tant, hi haurà un
repartiment per a cada comunitat autònoma, les noves accions,
siguin les dentadures o altres coses, es podran posar en marxa
perquè, evidentment, són nous serveis i és evident que el
Ministeri de Sanitat ho haurà de dotar econòmicament.

Votarem en contra, en definitiva, de totes les esmenes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón, per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. Sra. Marí, del Grup Popular, vol un torn?,
exclusivament per fixar posició respecte de l'esmena del Sr.
Buades.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, gràcies, Sr. President. Per fixar la posició respecte de
l'esmena del Grup Mixt  que, per cert, ens ha estranyat que el
Grup Socialista no hi fes cap referència, però bé, tal vegada és
que ja el Sr. Santi Ferrer, com s'ha dit aquí repetidament, havia
parlat per ells.

Bé, en poca estona crec que hem sentit moltes barbaritats
i crec que no és el moment de fer història del que s'ha fet o s'ha
deixat de fer en qüestions de salut mental a Eivissa i
Formentera, però sí vull fer un breu recordatori perquè en quedi
constància al Diari de Sessions, que des de l'aprovació de la
Llei general de sanitat, que era devers l'any 86, la salut mental
és una obligació del sistema sanitari, bàsicament llavors era de
l'INSALUD, i tenint en compte qui tenia aleshores les
competències de l'INSALUD, jo crec que els partits que estan
situats a l'esquerra no hauria d'haver parlat tant com ho han fet
de les mancances, com si tot fos culpa del Partit Popular. El fet
és que, per acord de l'INSALUD i el Govern balear, al final de la
legislatura anterior es va aprovar un pla de salut mental, el fet
també és que aquest pla, almenys a principis d'aquesta
legislatura, amb declaracions de la mateixa consellera de Sanitat
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i d'alguns dels representants del Grup Socialista, es va fer
referència com si es donàs per bo i com si l'acceptassin, amb la
qual cosa nosaltres pensàvem que es desenvoluparia, i així ha
estat a algunes de les illes, però no ha estat el cas d'Eivissa i
Formentera.

Vull recordar, que en aquesta legislativa, en diferents
ocasions des del Grup Popular, com hem fet referència també fa
un moment en presentar les nostres esmenes, hem dit que el
Govern balear s'havia oblidat de les illes Pitiüses i hem dit que
s'havia oblidat de posar en marxa aquest pla de salut mental, i
per això havíem presentat esmenes, perquè es desenvolupàs el
Pla de salut mental a les Pitiüses l'any 2000, l'any 2001, l'any
2002 i també al 2003. La veritat és que mai no hem tengut massa
èxit, i és una llàstima perquè al final són els afectats d'Eivissa i
Formentera els que tenen aquest greuge comparatiu amb les
altres illes.

Per tant, des del Partit Popular, com dic, volem que es
desenvolupi aquest pla de salut mental i, en definitiva,
donaríem suport a l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, perquè
entenem que va en el mateix sentit que nosaltres dèiem de
desenvolupar el Pla de salut mental, encara que el denominin
Pla de serveis bàsics de salut mental. Des del grup que dóna
suport al Govern veim que fan ara el mateix que han fet durant
tres anys, parlar i farem, farem, farem, però a l'hora de la veritat,
acaba la legislatura i a Eivissa i Formentera res de res de salut
mental.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Amb la seva intervenció queda
substanciat aquest debat de globalitat.

Procedirem ara a la votació. Plantej a les senyores i als
senyors diputats, especialment al representant del Grup Mixt  Sr.
Buades, votar els debats 12 a 17, tot el contingut de les
esmenes dels debats 12 a 17 complets, excepte l'esmena 4473.

Votam, en conseqüència, totes les esmenes dels debats 12
a 17, que hem vist en el torn d'avui vespre, excepte, l'esmena
4473.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
29. En conseqüència, queden rebutjades totes les esmenes
corresponents als debats esmentats 12 a 17.

I ara, senyores i senyors diputats, procedirem a la votació
de l'esmena 4473 plantejada pel Sr. Buades, del Grup Mixt.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
28. En conseqüència, també queda rebutjada l'esmena 4473.

Amb aquesta votació, suspenem la sessió fins demà a les 11
del matí. Se suspèn la sessió.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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