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Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament

de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, abans de passar al primer punt de l’ordre

del dia es durà a terme el jurament o promesa dels nous

diputats. D’acord amb l’establert en l’article 7 del Reglament

de la cambra procedeix que els nous diputats prestin la promesa

o el jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de

les Illes Balears.

Hble. Sr. Francisco Molina i Fresnedo, si és tan amable i es

vol acostar. Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel

vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de

diputat del Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei

i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma

fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears?

EL SR. MOLINA I FRESNEDO:

Sí prometo.

EL SR. PRESIDENT:

Si és tan amable pot prendre possessió del seu escó.

Hble. Sr. Eduardo Puche i Castillejo, s’acosti per favor.

Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de

complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat del

Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei i de guardar

i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,

així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?
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EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Sí juro.

EL SR. PRESIDENT:

Puede tomar posesión. Enhorabuena.

Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, si es tan amable i

es vol acostar. Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel

vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de

diputat del Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei

i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma

fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí promet.

EL SR. PRESIDENT:

Benvinguda, pot prendre possessió del seu càrrec.

(Aplaudiments)

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1269/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a darrera edició de FITUR.

La primera pregunta RGE núm. 1269/04, ajornada a la

sessió anterior, relativa a darrera edició de FITUR que formula

l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tenint en compte el

greu malestar que hi ha a Menorca respecte la seva política de

promoció turística, malestar que fins i tot ha omplert les

primeres planes dels diaris insulars, pensa vostè que va ser

adequada la promoció turística de Menorca que es va fer a

FITUR?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé supòs

que no coincidirem vostè i jo en relació a aquesta apreciació,

damunt el malestar o no. Nosaltres hem mantengut contactes

amb el sector turístic de Menorca de manera contínua i

permanent i per tant, no tenim aquesta sensació.

Quant a la promoció que es va fer de Menorca a FITUR, va

ser una promoció, tenint en compte tot allò que vàrem fer, jo

crec que sí va ser una promoció adequada. Menorca va estar

present a l’Aeroport de Madrid donant la benvinguda a

moltíssima gent, com totes les Illes Balears. En el globus

aerostàtic que vàrem tenir permanentment fixat a la fira, En la

presència d’un 25% dins allò que és l’estand de les Illes

Balears. Sí que és veritat que vàrem tenir la proposta per part

del sector de poder fer algun tipus d’actuació referida al cavall

de Menorca allà dins la fira, des de l’IBATUR vàrem demanar

els permisos i les autoritzacions oportunes, no va ser possible

fer-ho i això va ser l’única cosa que no vàrem poder fer. Quant

a la resta, nosaltres creim que sí que es va fer una promoció

adequada com la de la resta d’illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo tenia l’esperança

que reconegués que hi havia hagut errors i que en fes propòsit

d’esmena. No ha estat així i sembla que tanca els ulls a la

realitat perquè els errors varen ser molts, des d’arraconar la

presència de Menorca a l’estand, a servir, com ja s’ha dit en

aquest plenari, productes alimentaris de fora de les Illes i

repartir una revista allà on s’hi podien llegir perles com

aquestes: “En Menorca la mayor parte de sus carreteras son

tan estrechas, llenas de baches y curvas que no se puede pasar

de 50, apenas caben 2 coches y además estan franqueadas por

amenzantes muros de piedra. Son tan pocos los restaurantes de

nivel alto que siempre hay que reservar con días de antelación.

En pleno verano las noches de Maó son un desierto”. Sr.

Conseller, açò no és promoció turística. Açò és ridiculitzar

Menorca i espantar el turisme. 

Però l’assumpte no acaba aquí, si malament va anar a

FITUR, encara pitjor a l’ITB. Açò no ho dic jo, no ho diu el

Grup Parlamentari del PSM, ho diu el Foment de Turisme de

Menorca i ho diuen els hotelers menorquins i llegesc

textualment: “Para la patronal hotelera el principal culpable

del descenso de reservas para Menorca es el IBATUR. Los

hoteleros cargan las tintas contra el Govern ante lo que

consideran una ausencia total de promoción turística de

Menorca en los mercados de destino. La promoción de

Baleares se hace sólo en clave de Mallorca.”

Sr. Conseller, per a Menorca vostè no ha fet bé la seva

feina. En el debat de política general nosaltres ja vàrem

demanar la transferència de promoció turística per als consells

insulars. Vostès varen votar en contra, malgrat en el seu

programa electoral insular ho duien. Estam convençuts que des

de Menorca faríem una millor feina, una millor feina que estam

convençuts que vostè no ha volgut o no ha sabut fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,

això que s’arracona una illa em permetrà que li digui que és una

falsedat Sr. Riudavets i jo crec que en el Parlament no hem de

venir a contar falsedats. Menorca ha tengut el mateix espai que

han tengut les altres illes, Mallorca, Eivissa i Formentera en els

distints estands. I aquí hi ha la Presidenta del Consell Insular de

Menorca present, que ha estat en aquestes fires i coneix

perfectament el que ha passat.

Per tant, vostè menteix quan diu el que està dient. Menorca

té el 25% de la presència a tots els estands i no té el 25% de

l’oferta turística de les Illes Balears. Per tant, primera mentida

que vostè diu. Segona mentida que vostè diu és que no duim

productes de Menorca als estands, mentida, hem duit el gin

Xoriguer, hem duit el formatge de Maó, hem duit pastissos de

Menorca a tots els estands. Això és un fet i una realitat i vostè,

que per cert no l’he vist a cap d’aquestes fires, ve aquí i diu la

seva segona mentida. Em conta d’una revista, ho desconec, no

ho sé, ho miraré. És la primera notícia que tenc d’aquesta

revista i serà molt amable si m’ho fa arribar i podrem veure

com solucionam aquestes coses.

I ja quan em diu que el conseller de Turisme és el

responsable dels problemes que pugui tenir Menorca. Miri jo

crec que això és una apreciació personal i seva que naturalment

no puc compartir perquè en acabar comptarem. La veritat és

que el darrer semestre del 2003 per a Menorca va ser millor

que el primer semestre del 2003 i estic convençut que el 2004

serà millor que el 2003 també per a Menorca i en acabar ja

comptarem. El que no li permet són mentides.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1345/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions amb l'excedent de l'ecotaxa.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1345/04, ajornada

a la sessió anterior, relativa a inversions en l’excedent de

l’ecotaxa que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i

Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, quan vàrem iniciar la legislatura el Govern ens va dir

que no hi havia recursos per invertir en el tema de l’ecotaxa,

després vàrem veure que dins el pressupost hi havia 15 milions

d’euros a la societat Diversitat 21, hi havia 2.5 milions d’euros

a la Conselleria de Medi Ambient i a altres conselleries fins

arribar a 24 milions d’euros. Això és el que sortia damunt els

pressuposts. Després fa uns dies va sortir una notícia als diaris

allà on les previsions de recaptació que eren 42 milions d’euros

a l’any 2003 s’havien vistes superades i s’havien recaptat 52

milions d’euros.

Per tant, la pregunta és com pensen invertir aquests 10

milions d’euros que es varen recaptar de més l’any 2003?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Alomar, efectivament aquests 10 milions, no hi arriba són 9

milions llargs, als que vostè es refereix consten com a contrets,

no recaptats encara en aquest moment. Per tant, encara no s’ha

decidit el seu destí, però tal com marca la disposició transitòria

segona de la llei que va derogar l’impost, la Comissió

Interdepartamental de Turisme en el seu moment decidirà el

destí d’aquest fons.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. No cap d’entendre quina és la seva

lògica. El cert és que l’any 2003 l’ecotaxa la varen pagar els

clients, podríem entrar a discutir si l’any 2002 hi va haver una

part que la pagaran els hotelers i l’altra part la pagaran els

clients. El cert és que el 2003 la varen pagar els hotelers, és a

dir, són uns doblers que s’han recaptat per part dels

responsables de recaptar aquests recursos. En canvi gasten els

doblers anteriors i aquests diuen que no els poden gastar. Aquí

hi ha un canvi de criteri.

Jo crec que seria important que vostès donessin

explicacions, que vostès obrissin ràpidament aquesta Comissió

Interdepartamental per dur a terme els projectes que creguin

que són necessaris. Jo crec que els projectes que són necessaris

són aquells que marcava la llei, o dins l’àmbit que marcava la

llei, perquè es pugui donar la circumstància que la gent, els

nostres clients, poguessin tenir una certa decepció. Si ells varen

pagar per un tipus de projectes, no es gastin els recursos en

altres projectes com ja s’ha fet, com són qüestions

d’emergència, malalties, etcètera.

És a dir, aquí crec que seria important perquè no invertir en

allò que era la previsió de la llei seria en certa manera enganar

la persona que ha vengut i ha pagat aquests recursos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, jo

crec que li he contestat de manera molt clara. La Comissió

Interdepartamental de Turisme decidirà el destí d’aquests

recursos i a més ho farà, com no pot ser d’altra manera, d’acord

amb les finalitats que marcava aquest fons creat per la Llei

2/99.

Vostè em parla d’una sèrie de coses relacionades amb el

sector primari, efectivament perquè es varen destinar uns

recursos a la Conselleria d’Agricultura i creim que figuren

aquestes finalitats dins allò que marca el fons. Però clar, que

vostè parli de poder crear una certa decepció als ciutadans, als

turistes que hagin pogut pagar aquests imposts, quan tots sabem

com es va gastar vostè els doblers que va administrar, quan tots

sabem que vostè va gastar cents de milions de pessetes en

autobombo, autopublicitat i autopropaganda, per cert no li

varen servir de res. Quan tots sabem realment com es va gastar

vostè els doblers en cases dins Palma, algunes d’elles de poc

valor patrimonial i un valor econòmic pagat per vostè molt per

damunt d’allò que era el valor de mercat. Certament Sr.

Alomar, jo crec que almanco la música resulta un poquet

irònica.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1350/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implantació del sistema DELTA.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1350/04, ajornada

a la sessió anterior...

(Remor de veus)

Pregaria un poc de silenci per favor. 

(Remor de veus)

Pregaria un poc de silenci.

... relativa a implantació del sistema DELTA que formula

l’Hble. Diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular voldríem

saber com poden repercutir en les dades de sinistralitat laboral

la implantació del sistema DELTA?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El sistema DELTA d’aclariment

electrònic d’accidents a la feina, que va néixer i va ser pionera

en aquesta comunitat autònoma i va ser exportat a la resta

d’Espanya, ha de suposar una eina important a l’hora de

combatre la sinistralitat, no tan sols a les Illes Balears sinó en

el conjunt de l’Estat espanyol.

Dir que aquest sistema havia d’entrar en vigor i entra en

vigor dia 1 de gener del 2004, però que l’any passat es va fer

un període de proves i que no s’hi varen acollir fins el mes de

desembre. Per tant, hi va haver una utilització massiva d’aquest

nou procediment. Això ha originat que els tècnics del ministeri

tenguin un colAlapse informatiu i per tant, aquest període de

proves no s’hagi pogut calibrar de manera substancial.

En qualsevol cas sí manca que aquest problema telemàtic

que s’ha originat en el Ministeri de Treball es resolgui

ràpidament i quan el sistema DELTA funcioni a ple rendiment

permetrà la incorporació a una base de dades estatal i

autonòmica d’una completa relació entre empresaris,

treballador, condicions de treball i empresa. De tal manera que

aquesta radiografia completa permetrà d’alguna manera tenir

molt més esment i molta més prevenció de la sinistralitat

laboral.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.4) Pregunta RGE núm. 1486/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a valoracions del mercat turístic alemany.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 1486/04, relativa a

valoracions del mercat turístic alemany que formula l’Hble.

Diputat Antoni Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, sabem de la seva assistència a la darrera fira de

Berlín, a la ITB de Berlín, allà on va tenir l’oportunitat de

comprovar l’evolució del mercat alemany i de l’èxit que va

tenir aquest estand també a Alemany, millor que els darrers

anys que hi havia hagut. I de l’evolució del turisme cap a

aquestes Illes sabem de l’increment que hi ha hagut,

especialment a Mallorca i també a la resta d’illes, si bé aquestes

illes petites sortien ja d’una posició més favorable que

desgraciadament havia tengut Mallorca en aquests darrers anys.

La pregunta concreta que m’agradaria em contestés és quina

valoració fa vostè sobre la situació del mercat turístic alemany,

després dels contactes realitzats durant la celebració de la Fira

Turística de Berlín?
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament jo crec que hauríem d’analitzar la situació de

partida, hem de recordar que durant els darrers tres anys

havíem perdut per a l’illa de Mallorca prop d’1 milió de

visitants alemanys. Menorca i Eivissa és cert que no havien

tengut una davallada tan espectacular com s’havia produït a

l’illa de Mallorca. Jo crec que allò que hem pogut constatar

durant aquests dies a Berlín ha estat un fet claríssim que ningú

en aquests moments pot dubtar i és la recuperació de la imatge

de Mallorca en el mercat alemany, que fins fa molt poc era el

nostre principal mercat emissor, fins fa molt poc. Jo crec que

això és una evidència, amb increments en determinats

majoristes de viatges d’entre el 15 i 30% en les reserves. Però

també s’ha de reconèixer que la situació en relació a Menorca

i Eivissa és distinta. 

És veritat com vostè ha dit que es parteix d’una realitat

també distinta, com és el fet de què no s’hagués acusat tant el

descens com s’havia acusat a Mallorca. Però també li he de dir

una cosa, quan es parla de reserves, que és el cas de Mallorca,

d’increment de reserves, naturalment aquestes reserves es

tradueixen sempre en vendes i per tant, en arribada de turistes.

Quan es parla de disminució de reserves, inexistència de

reserves, és el cas de Menorca i Eivissa, això no implica

necessàriament falta de vendes. Nosaltres estam convençuts i

farem la feina a més per demostrar-ho que també la dinàmica

del mercat, acostumat a contractar a darrera hora, en el cas de

Menorca i Eivissa també ens durà a una situació a final d’any

que podrem estar en unes xifres molt similars a les que varen

tenir l’any 2003.

Però jo el resum més important que faria en aquests

moments és que, efectivament, a Mallorca teníem un

importantíssim problema d’imatge, jo crec que no fa falta

insistir en els motius i les raons d’aquest problema d’imatge en

el mercat emissor alemany. Creim i això va ser l’opinió

generalitzada de tots els majoristes de viatges, Turespaña,

tothom que era present en aquesta fira, que afortunadament en

aquest moments Alemanya torna a recuperar al seva confiança,

la seva ilAlusió en venir cap a les nostres Illes.

Moltíssimes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1493/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la fira de Turisme de Berlín.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 1493/04, relativa

a Fira de Turisme de Berlín que formula l’Hble. Diputada Sra.

Patricia Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Conseller, creo que le daré la opción a que vuelva a reiterar la

respuesta que acaba de hacer al diputado del Partido Popular.

Pero aún así le haré la pregunta. La semana pasada se celebró

la Feria de Turismo en Berlín, ¿qué valoración hace el

conseller con respecto a las previsiones para la temporada que

se inicia en breve y sobre las actuaciones promocionales que se

realizaron?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És

reiterar un poc allò que he dit abans. Nosaltres creim que les

actuacions, la presència de les Illes Balears a l’estand de Berlín

va ser molt destacada, si vol podem aprofundir en aquest tema.

Però quan em demana les valoracions que jo he tret del mercat

és un poc en la línia que li deia abans, nosaltres creim que

Mallorca molt bé, hem superat un greu problema que teníem.

Menorca i Eivissa en aquests moments tenen un problema de

reserves, insistesc no de vendes finals i que estam convençuts

que el dia a dia i la dinàmica que en aquests moments

encetarem en les dues illes podrà acabar recuperant-se.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Conseller, usted sí que ha hecho una valoración positiva, desde

luego con lo que es Mallorca. No ocurre lo mismo con lo que

son las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, dónde las

reservas bajan y las perspectivas apuntan a una presión por

parte de los touroperadores para que se reduzcan los precios y

se aumente la oferta del todo incluido, producto que como sabe

ha creado enfrentamientos entre los sectores hoteleros y la

oferta complementaria.

Los representantes del sector en Ibiza han demostrado su

preocupación por los resultados e incluso se pide un plan de

choque para remontar la caída del mercado alemán. Usted

reconoce que tanto Ibiza como Menorca precisan de estrategias

nuevas y propias para remontar una situación de descenso

porque los responsables del sector, aunque quieren mantener

los precios y no bajarlos, usted sabe que si las reservas no

aumentan acabarán cediendo, lo que supone un turismo de peor

poder adquisitivo y unos peores resultados económicos.

Confiemos que estas medidas se tomen cuanto antes y

sobretodo que se analicen en profundidad las causas de este

retroceso. La ecotasa ya no está en vigor, tienen un problema
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serio, ya no pueden utilizar este argumento como causa de

todos los males del turismo. 

En cuanto a la promoción, que usted no ha comentado

mucho, le puedo decir que la que realizó el Sr. Douglas

respecto a Ibiza, Menorca y Formentera tiene que reconocer

que además de escueta, poco apropiada y sobretodo con

respecto a Ibiza, usted ha calificado de broma el decir que la

imagen de la isla está asociada únicamente a la gente joven y a

la diversión, precisamente cuando se trabaja para conseguir un

turismo familiar. Si es una broma la próxima vez conviene

decirle que hable en serio al Sr. Douglas, lo mismo que con

Formentera y Menorca. Nunca una promoción tan escueta ha

costado tanto a los ciudadanos de estas Islas, sería preferible

que ese dinero lo administrara cada isla y seguramente se haría

una promoción más efectiva. Confiamos que en la próxima

comparecencia del Sr. Douglas sus palabras sean más

adecuadas y sus referencias respecto a las Pitiusas y a Menorca

un poco más extensas porque lo que ha quedado claro es que su

presencia no convence a todos los sectores.

Sr. Conseller, la retirada de la ecotasa y el Gobierno del PP

no han sido las soluciones...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tanta

sort que ja des del Grup Parlamentari Socialista ja es reconeix,

almanco per a Mallorca, és molt positiva la promoció que està

fent el Sr. Douglas, ja és alguna cosa. Jo li he de dir que miri,

si vostè es vol quedar amb l’anècdota de la paraula concreta

d’Eivissa faci el que vulgui i si tota la crítica que vostè ha de

fer a la promoció turística que feim des del Govern és aquesta,

l’anim a què continuï per aquest camí, de veres. A mi em

preocupa molt més la resta. 

Efectivament, Mallorca està superant els problemes que

algú va generar i convendria que vostè també reflexionés sobre

qui els va generar i efectivament a Menorca i Eivissa hem

tengut notícies distintes. Però li he de dir a continuació que

vàrem estar fa molt poc a Milà i Eivissa, per exemple que veig

que és el que més li preocupa, té un comportament en el mercat

italià extraordinari, en pujades d’un 30 i un 40% i és perquè

això és bo, diversificar els mercats és bo i és bo que per ventura

tenguem una pujada del mercat italià a Eivissa i en canvi

dimensionam el mercat alemany. 

Li he dit també abans que no partim de les mateixes

situacions, que Eivissa no havia sofert la davallada que havia

tengut Mallorca i per tant, també és distinta la valoració que

hem de fer. Li he dit també, si em vol escoltar, que estam

parlant de reserves i reserves en el cas de Mallorca són vendes,

però no reserves a Eivissa no vol dir que no s’acabin traduint

en vendes més endavant.

Quant als preus. Miri, jo som el primer que transmet aquest

missatge, no seria bo cedir a aquestes pressions i estic

absolutament convençut que el sector sabrà aguantar aquestes

pressions i sabrà diversificar els mercats cap a Itàlia, Espanya,

cap a altres qüestions per intentar no cedir a aquesta pressió.

Però miri, si tota la crítica que vostè ha de fer a la política de

promoció turística ve en relació a les paraules del Sr. Douglas,

encantat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1489/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a incident del tren Palma-M anacor de dia 12 de

març.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 1489/04, relativa a

incident del tren Palma-Manacor de dia 12 de març que

formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir que hi ha un petit

error de data, és dia 13 de març el dia que va succeir aquest

incident. I la pregunta és clara, ens agradaria saber, ja havent

passat un temps, quines són les explicacions que podria donar

la consellera d’Obres Públiques en referència a l’incident del

tren Palma-Manacor. Jo crec que s’han de donar moltes

explicacions i a més crec que ha de ser molt clara perquè la

gent demana transparència, sobretot davant les afirmacions i les

insinuacions d’algun polític atrevit i irresponsable que s’ha

atrevit a manifestar que el tren estava tancat per qüestions

polítiques.

Clar aquí hi ha un diari de tirada municipal i que és molt

clar, “tomba el tren del pacte”. I si un veu les imatges d’aquest

tren se’n donaria compta de la gravetat d’aquest incident. Vostè

i jo mateix hi vàrem poder ser poques hores després en el lloc

de l’incident i la veritat és que jo crec que, a pesar de tot el mal,

crec que encara hi va haver molt de sort. Ens agradaria saber,

perquè continuarem amb aquest tema, continuarem donant

l’oportunitat a la consellera perquè pugui donar explicacions

perquè aquests que intenten confondre als ciutadans, sobretot

amagant responsabilitats, no sigui així.

Ens agradaria que ens expliqués exactament quin són els

motius que vostè pensa en aquests moments que poden haver

causat aquest descarrilament? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dia 13 de març a les

23.30 hores va descarrilar una unitat triple de tren a Son Tey,
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que afortunadament només duia uns 40 passatgers i

afortunadament també el tercer vagó que va quedar en un estat

lamentable anava buit. Si hagués anat amb passatgers crec

sincerament que haurien estat o molt greus o morts. 

Aquest descarrilament, com es pot apreciar a la foto, el va

ocasionar un despreniment massiu de la capa de formigó i el

talús que en teoria sostenia damunt les vies del tren. Hi va

haver 13 ferits, dels quals 6 varen haver d’ingressar amb

distintes lesions, costelles rompudes, cops crano-encefàlics

forts, lesions vàries que han evolucionat favorablement.

Immediatament es va haver de clausurar la línia i es varen

encarregar tres informes tècnics diferents que estan analitzant

aquest talús i d’altres que hi ha en el traçat. S’ha aixecat acta

notarial del despreniment i la Guàrdia Civil ha donat trasllat del

seu atestat als Jutjats de Manacor. 

Les obres s’han declarat d’emergència i varen començar

aquest dissabte. Al mateix temps s’ha obert una investigació

interna amb un instructor i secretari que encara s’està

desenvolupant. No obstant dins aquesta investigació estan

aflorant aspectes d’una obra pública, recepcionada per

l’administració el mes de maig abans de la inauguració. Per

tant, una obra pública que es va obrir al públic dia 12 de maig

perquè, en teoria, permetia el seu ús normal i segur i ja dic,

estan aflorant aspectes que posen de manifest que aquesta obra

baix cap concepte estava en condicions de poder-se inaugurar.

La constructora ha aportat informes previs que no estan en

els arxius de SFM i que advertien del risc de despreniment i

que degut a la pressa del temps no es responsabilitzaven de

situacions temporals i provisionals, donat que no donava temps

a fer un estudi geotècnic complet i els càlculs que s’empraven

podien ser erronis. Al mateix temps hem de recordar que a part

d’aquest informe essencial, tampoc es varen fer altres informes

necessaris com els pertinents estudis d’impacte ambiental. 

A l’espera de la depuració de les pertinents responsabilitats,

la meva opinió personal és que aquesta línia és com una casa

nova que primer falla la instalAlació elèctrica, després la

instalAlació d’aigua i després les parets ja cauen. Continuarem

amb la investigació i farem el que faci falta perquè aquesta línia

es torni a obrir, aquesta vegada definitivament i segura...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol intervenir el Sr. Diputat? Té

la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Consellera per les seves explicacions.

Jo crec que encara falten moltes explicacions a donar, però

sobretot jo veig una gran diferència en les seves

manifestacions, o en les seves informacions que ha donat avui.

Una cosa és fer un tancament per qüestions polítiques i l’altra

és fer una obertura d’una línia ferroviària, sense condicions,

amb perill per als ciutadans, només per qüestions polítiques.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1487/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cessió de la propietat del castellum  romà de Formentera

al Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1487/04, relativa a

la cessió de la propietat del castellum  romà de Formentera al

Consell Insular d’Eivissa i Formentera que formula l’Hble. Sr.

Joan Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a Formentera

entre Sant Ferran i Es Caló hi ha el monument arqueològic

conegut com el castellum  o també amb el nom de Ca’n Blai.

L’any 1986 la comunitat autònoma de les Illes Balears va

comprar aquesta parcelAla de 2.060 metres quadrats per un preu

d’1.648.000 pessetes del 86, allà on hi ha les runes d’un

jaciment que va ser un campament o guarnició de l’època

romana tardana, segurament del segles III i IV de la nostra era.

Per part dels anteriors governs del Consell d’Eivissa i

Formentera es varen fer peticions, mai ateses fins ara, al

Govern de les Illes Balears per tal que aquest monument,

declarat BIC en categoria de zona arqueològica el 20 d’octubre

del 94 fos transferida la seva propietat al Consell d’Eivissa i

Formentera.

La pregunta que reiteram avui, en nom dels eivissencs i

formenterers i esper que no ens decebi, pensa el Govern de les

Illes Balears cedir la propietat del castellum  romà de

Formentera al Consell Insular d’Eivissa i Formentera? Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament això és com vostè diu, més concretament la

Conselleria de Cultura, Educació i Esports l’any 99 solAlicità a

la Conselleria de Presidència que dugués a terme la cessió, es

va posar en marxa l’expedient 133/99, però assenyalà el

director general de Patrimoni i Entitats Jurídiques a un escrit de

22 d’octubre de 2002 dirigit al director general de Cultura de

llavors que “per raons desconegudes no s’havia arribat a

tramitar”.

S’ha de dir que l’11 de febrer del 2003 la Presidenta del

Consell d’Eivissa i Formentera va reiterar al President de la

comunitat autònoma de les Illes Balears aquesta solAlicitud, la

petició de cessió de la titularitat del jaciment, amb al finalitat

d’exercir una gestió més directe d’aquest bé patrimonial, sense

que es pogués atendre. I en darrer terme, en data de 12 de

febrer de 2003, el meu antecessor Hble. Damià Pons i Pons

solAlicità novament la tramitació de l’expedient de cessió de

titularitat del castellum  romà de Ca’n Blai al Consell d’Eivissa

i Formentera. 
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Jo vull dir que en aquest estat de coses és el propòsit del

Govern balear, per donar resposta al que demana el diputat,

efectivament promoure la cessió definitiva d’aquest bé d’interès

cultural al Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tan sols dues frases: ja

era hora. Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

I.8) Pregunta RGE núm. 1485/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a accés a l'habitatge de diferents colAlectius

desfavorits.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 1485/04, relativa

a accés a l’habitatge de diferents colAlectius desfavorits, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, un dels

objectius primordials del primer pla d’habitatge d’aquesta

comunitat que ha posat en marxa la nostra consellera d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports, ha de ser l’accés a

l’habitatge dels colAlectius més desfavorits. La pregunta és:

considera la consellera que és oportú incloure mesures fiscals

a l’hora de fomentar l’accés a l’habitatge a determinats

colAlectius desfavorits? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dins el primer pla

d’habitatge de les Illes Balears proposam, efectivament,

diverses mesures fiscals per tal d’abaratir el preu de l’habitatge.

D’aquestes diverses mesures fiscals jo en destacaria sobretot

una, molt important per l’important estalvi econòmic que

suposarà per a moltes famílies l’adquisició del seu primer

habitatge.

Estic parlant de la reducció de prop d’un 60% de l’impost

de transmissions patrimonials per a joves, per a discapacitats i

per a famílies nombroses. Per a aquests colAlectius, i

evidentment amb una limitació de rendes que hem calculat que

se’n beneficiarà més d’un 70% d’aquests colAlectius, l’impost

de transmissions patrimonials davallarà els seus tipus

impositius d’un 7 a un 3%, una davallada de 4 punts d’aquest

percentatge, pionera a tot Espanya i que suposa que fent ús de

la nostra autonomia financera en el marc de la

corresponsabilitat fiscal de la nostra comunitat autònoma

aconseguirem incidir en el preu de l’habitatge en règim de

propietat.

Aquesta mesura fiscal es presentarà en els pròxims

pressuposts de la comunitat autònoma i entrarà en vigor, per

tant, per a les operacions a partir de dia 1 de gener de l’any

2005, amb la qual cosa suposarà un abaratiment important de

l’habitatges per a uns colAlectius amb moltes dificultats per

poder accedir al seu primer habitatge. Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1488/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a l'institut Ramon Llull.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 1488/04, relativa

a Institut Ramon Llull, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep

Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Fa unes setmanes, Sr. Conseller,

vàrem conèixer algunes informacions al voltant de l’Institut

Ramon Llull, participat pel Govern balear i per la Generalitat

de Catalunya, informacions que ens van preocupar. És per açò

que li formulam aquesta pregunta, perquè volem saber en quina

situació es troben actualment les relacions entre el Govern de

les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya respecte a aquest

institut.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Diputat, en primer lloc m’agradaria manifestar una vegada més

que el Govern balear ha complit tots els compromisos

pressupostaris existents amb l’Institut Ramon Llull. Això és una

qüestió molt rellevant perquè a vegades s’ha donat a entendre

el contrari. En segon lloc, que els pressupostos de la comunitat

contemplen un increment de recursos per millorar el

finançament de l’Institut Ramon Llull.

I, assentades aquestes dues coses, és vera que hi ha hagut

tota una sèrie de malentesos girant, sobretot, al voltant del

nomenament d’una directora en concret, i que ha generat

infinits problemes de comunicació, que jo vull pensar i crec que

han estat resolts. El darrer d’ells, la culpabilització al Govern

balear d’haver impedit aquest nomenament, d’haver bloquejat

aquest nomenament, la qual cosa justificava la Generalitat a

poder destinar els recursos a altres institucions, recursos que

eren propis del Ramon Llull. Aclarida aquesta qüestió, que va
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suposar que el Govern de la Generalitat demanàs disculpes al

president de Balears, aclarida aquesta qüestió, dic, es va

acordar que passades les eleccions generals hi hauria una

reunió a nivell de consellers i, si és necessari, a nivell de

presidents per tancar qualsevol tipus de dificultat i posar les

coses en clar, nomenar el corresponent director i resoldre

aquestes qüestions d’una vegada per totes, perquè la voluntat

dels dos governs entenc jo que és continuar cooperant i

colAlaborant en la promoció de la nostra cultura i de la nostra

llengua més enllà de les nostres fronteres.

El que passa és que vull aprofitar també l’ocasió per deixar

assentat dins aquesta cambra que naturalment el Govern de les

Illes Balears no pot recular de la posició que té en aquests

moments, seria inacceptable i seria impensable que se’ns

pretengués llevar aquest nivell d’igualtat que en aquests

moments ostentam a nivell de la institució, a nivell del Ramon

Llull. És cert que la Generalitat aporta més recursos,

lògicament, és una institució més gran que té més disponibilitat

pressupostària, però això no ha de ser una excusa o no hauria

de ser una excusa, i esper que no ho sigui mai, perquè s’intentàs

limitar les competències dins aquest institut del Govern balear.

En aquest cas, naturalment, esper tenir al nostre costat tota

la cambra. Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1492/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a efectes de la generalització del "tot

inclòs".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 1492/04, relativa

a efectes de la generalització del tot inclòs, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Conseller, m’ha de disculpar que tengui petites

diferències o diferències en relació a l’anàlisi que feia vostè del

mercat alemany i dels mercats turístics en general.

Jo crec que les notícies que tenim, a més confirmades pel

seu director general, el Sr. Aloy, és que aquí com a mínim hi ha

52.000 places a Mallorca, 52.000 places dedicades al tot inclòs,

és a dir, un 20% de l’oferta hotelera de Mallorca està dedicada

al tot inclòs. Per tant jo crec que l’anàlisi que hauríem de fer és

que es reactiven les vendes gràcies al fet que els majoristes de

viatges posen dins els seus catàlegs aquest producte, i aquest

producte sabem que per a nosaltres té una sèrie -diríem-

d’inconvenients. Per nosaltres em referesc a les Illes Balears i

concretament a l’empresariat de les Illes Balears. Un dels

inconvenients més grossos és que l’oferta complementària que

està al voltant dels hotels pot tenir perjudicis, ja que aquest

client no surt de l’hotel, sinó que queda dins l’hotel. Pot tenir

també efectes negatius quant a la contractació de personal dins

els hotels que tenen el tot inclòs. 

Per tant el que li demanaríem, Sr. Conseller, si vostè ens

vol, des de la seva capacitat per ilAlustrar-nos i des de la seva

profunditat de pensament i moderació de pensament, si ens

podria dir si el Govern de les Illes Balears té previst fer alguna

actuació en relació al tot inclòs. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

efectivament el 18,6% de les places, no el 20, el 18,6, i el 8,3

dels establiments, però bé, jo crec que la situació efectivament

prové d’una situació de debilitat; la generalització del tot inclòs

prové d’una situació on el majorista de viatges ha pogut

imposar les seves condicions als establiments, i el que

convendria que analitzàssim també entre tots i reflexionàssim

entre tots és d’on vénen aquestes situacions i aquestes causes de

la nostra debilitat.

Jo li he de dir que en aquests moments en relació al tot

inclòs la nostra postura com a govern és que hi ha una demanda

d’aquest producte que hem de respectar i respecte de la qual no

podem posar portes al camp, i respecte de la qual som

conscients, tots, que si no ve aquí anirà a un altre destí perquè

el que vol és precisament la modalitat del tot inclòs, i després

sí que és cert que hi pot haver una altra part del tot inclòs que

tenguem aquí que no respongui a aquesta demanda, sinó que

respongui a les pressions dels majoristes de viatges. 

Nosaltres estam convençuts que en el moment en què les

Illes Balears superin el greu problema d’imatge i de

competitivitat que han tengut durant aquests darrers anys,

sabrem destriar la part del tot inclòs que és inevitable i que ens

convé tenir i aquella que creim que no ens convé tenir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. És a dir, entenc que el Govern

el que fa és resar..., no sé a quina verge, és a dir, no fer, mirar

com passen les coses. I efectivament, vostè mateix ho ha dit, és

la pressió dels majoristes de viatges, una part és la pressió dels

majoristes de viatges, i per tant esperarem que passi el mal

temps i llavors ja ens recuperarem. 

Jo crec que el mal temps ve d’un altre costat, jo crec que

aquí el que passa és que hi ha un augment important del turisme

individual i el turisme independent, el mercat es gira cap a

aquest costat, i el turisme de paquets tradicionals és el que està

més dèbil en aquests moments. La generalització del tot inclòs



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 25 / 23 de març del 2004 1179

 

demostra aquesta debilitat i és una punta, diríem, de debilitat

on...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és

certament contradictori el que vostè diu, que el turisme de

paquets està a la baixa quan parlam d’increments d’un 30% en

les reserves dels majoristes de viatges alemanys cap a Mallorca,

de manera que és certament contradictori.

I el Govern no està aturat i resant, el Govern fa moltes

coses. El Govern, i això s’ha comprovat en aquesta darrera fira,

està fent esforços importantíssims per millorar la imatge i

recuperar la posició de les Illes Balears en els mercats

emissors, cosa que per cert no feia l’anterior govern, i li

responc i li contest perquè és una cosa que a més no m’invent

jo; hem tengut durant aquests dies a l’ITB moltíssimes de

reunions i moltíssims de contactes, i era opinió generalitzada

aquesta: una situació de debilitat a la qual el govern anterior

ens va conduir amb vostè com a conseller ens du a una situació

de debilitat. El que hem de fer entre tots i és la feina que feim

des del Govern és remuntar aquesta situació per poder acabar

imposant les nostres condicions. Però això no suposa ni

criminalitzar ni demonitzar una quota del tot inclòs que sabem

que si no ve aquí anirà a una altra banda.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1496/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a escola d'estiu per a

ensenyants.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 1496/04, relativa a

escola d’estiu per a ensenyants, que formula l’Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Riutort, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quina colAlaboració

pensa dur la Conselleria d’Educació i Cultura amb les escoles

d’estiu per a ensenyants, tan importants a Mallorca i també

sobretot a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Diputat, la idea que tenim en aquest moment és continuar

donant suport a les escoles d’estiu per a ensenyants a través

dels convenis i també mitjançant personal propi en comissió de

serveis, que en aquest moment ja s’hi dedica alguna qüestió.

De fet en aquests moments el Servei d’Innovació manté un

conveni amb el Moviment de Renovació Pedagògica de

Menorca, que du a terme algunes activitats de formació per a

ensenyants, i concretament i específicament l’escola d’estiu.

Amb aquest conveni de fet es dota una mitja jornada en

comissió de serveis més 12.000 euros per realitzar actuacions

concretes que l’esmentada associació ha proposat, i

s’homologuen els cursos que es duran a terme a l’escola, des

del Servei de Formació Permanent del Professorat

s’homologuen els cursos que es duran a terme a l’escola d’estiu

per a aquells professors que hi assisteixen.

Vull dir també, aprofitant l’ocasió, que les activitats que es

varen dur a terme a l’escola d’estiu el passat mes d’agost foren

35, amb un total de 403 professors assistents, i que a l’illa de

Mallorca també s’estableix un sistema similar a aquell que a

M enorca d’una fo rma capdavantera s’ha vengut

desenvolupament amb molt de mèrit i amb molt d’esforç, i

pretenem, per tant, que tengui continuïtat, perquè creim que

aquest esforç que fan concretament i més principalment la gent

del Moviment de Renovació Pedagògica té un gran sentit.

Està pendent de sortir, de totes formes, la convocatòria

corresponent a les subvencions per a activitats per a enguany,

que efectivament encara no s’ha publicada però que es

publicarà amb caràcter immediat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. Conseller, aquí hi ha un problema. Vostè m’està dient

que hi ha signat un conveni; no hi ha cap conveni signat. Crec

que la informació que li donen des de la direcció general no és

la correcta. Vostè en data de dia 3 de març ja em va enviar un

escrit en el mateix sentit dient que hi havia un conveni signat;

a data d’avui no hi ha cap conveni signat, la qual cosa suposa

una situació fins i tot irregular en la prestació de la comissió de

serveis, però en açò no hi entrarem, i per tant jo li pregaria que

quan en contestés preguntes se n’assabentés bé perquè si no pot

passar que difongui, a partir d’informacions mal donades,

difongui jo falsedats, cosa que no m’agradaria.

En aquests moments no hi ha cap conveni signat i fins i tot

el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca desconeix

aquesta quantitat que vostè m’ha dit ara.

També li vull dir que el Moviment de Renovació

Pedagògica, com vostè ha dit, és una entitat molt respectada a

Menorca, la veu dels mestres i professors a l’illa, gaudeix d’una

llarga trajectòria d’escoles d’estiu i activitats, i en aquest sentit

tampoc no entenem com és que li suposa, li fan un retall a les
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prestacions dels anteriors convenis, on tenien un professor a

jornada sencera, i ara ho volen reduir a mitja jornada. Açò és

el que en principi vostè m’ha dit aquí; abans el tenien a jornada

sencera.

Però a mi el que més em preocupa és aquest

desconeixement i aquest -diguéssim- desgavell que hi ha dins

la seva conselleria en aquest tema, quan em diuen per escrit dia

3 de març que hi ha signat un conveni, resulta que jo faig una

pregunta parlamentària i uns dies després d’haver-la registrada

per primera vegada, de dia primer d’agost que van tenir la

primera reunió amb el delegat territorial d’Educació, després

d’haver registrat jo aquesta pregunta tornen donar senyals de

vida des de la direcció general i els tornen trucar per dir que

desembossaran el conveni. Casualitat? No ho sé. 

De tots modes, Sr. Conseller, aquí vostè diu una cosa que

no és la realitat: no hi ha conveni signat, hi ha una situació

irregular que li prec, pel bé del Moviment de Renovació

Pedagògica i per la situació de l’educació a Menorca, que

resolgui el més aviat possible.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, prenc bona nota del que

em diu. Jo no sé si, com vostè diu i no ho pos en dubte, aquest

conveni en aquest moment no existeix o si estam davant un

conveni que tengui qualque clàusula que permeti una renovació

automàtica. Cregui’m que jo no he vist el text del conveni, però

naturalment ara el primer que faré en arribar a la conselleria és

comprovar aquest extrem.

No és el primer pic que passa, ja ho vaig dir l’altre dia i ho

diré tots els pics que faci falta: a mi no m’agrada passar per

mentider, entre altres coses perquè no ho som. Que jo digui una

qüestió o expliqui aquí una qüestió de l’existència d’un conveni

i hi hagi dubtes sobre aquesta existència o sobre el que pugui

ser un conveni anterior que està en vies de renovació, a mi no

em cauen els anells de, si està mal explicat, venir aquí i

explicar-ho correctament. Aquesta és la informació de què jo

dispòs; naturalment, si dispòs d’una informació que no es (...)

amb la realitat, idò ja exigiré explicacions a la gent que m’hagi

donat aquesta informació equivocada, no vull dir que

deliberadament falsa. Vull pensar que hi ha hagut una

situació...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 1477/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a signatura del

Conveni de Carreteres amb el Govern en funcions.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 1477/04,

relativa a signatura del conveni de carreteres amb el Govern en

funcions, que formula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

Sra. Consellera, queda formulada en els mateixos termes en què

està escrita.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el Govern ja ha signat

el nou conveni i el Govern central no estava en funcions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, pensava que per

prudència i sobretot per responsabilitat no l’hauria firmat,

perquè de fet tots sabem, tothom ho sap, que quan va arribar a

les seves mans per SEUR, via SEUR, per tant d’una forma

ràpida, d’una forma, a més, per correu, tot i que havia estat

aprovat el conveni en el darrer consell de Ministres però la

firma no estava feta, se li va enviar la setmana passada, i per

tant nosaltres consideram que no era adequat firmar aquest

conveni ara, en aquest moment, i per un seguit de raons que

intentaré dir-li.

En primer lloc, per respecte a les formes institucionals

democràtiques. Un govern en funcions no és lògic que ho faci

perquè ho diu la llei, i no la hi llegiré perquè vostè supòs que

la sap, i en aquest sentit per tant no és lògic que se signi el

conveni; una altra cosa és que s’aprovi, estam parlant de la

signatura del conveni i supòs que vostè m’entén. Per tant

nosaltres entenem que no són les formes idònies, que s’ha fet

a la desesperada i que demostra que per voler deixar el

conveni, que més de carreteres nosaltres deim d’autopistes i

d’autovies, firmat, idò senzillament ho han fet ràpidament, per

correu i a la desesperada, com els agrada a vostès, a més, fer les

coses. 

Jo li diria que un conveni, perquè a més això pot dur a una

situació, diríem, d’informació almanco no clara a la ciutadania,

un conveni, com vostè sap, és una acord entre dues parts i no és

una llei. Això no significa, per tant, que la signatura d’aquest

conveni s’hagi de complir o d’obligat compliment. Si una de les

parts evidentment ho vol modificar idò evidentment es pot fer,

com vostè també sap. De fet així ho va fer el Partit Popular en

el Govern de Madrid quan, firmat el conveni del gener del 98,
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idò resulta que després, quan es va voler modificar per part del

govern del pacte del progrés, idò el Sr. Aznar i el Sr. Matas no

ho varen voler fer.

Per acabar li vull dir, Sra. Consellera, que demostren

totalment la seva incapacitat a l’autocrítica. El Partit Popular no

vol escoltar ningú, no varen voler escoltar les 50.000 persones

que varen sortir al carrer perquè eren els de sempre. Tampoc no

han volgut escoltar ara el que sortit a les urnes, quan sempre

diuen que allò important són els vots. Els he de dir a vostès que

autopistes, i com l’autovia Inca-Manacor, no important dir-li-

ho, no estaven en el seu programa electoral...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Diputada, s’ha acabat el temps.

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, el Sr. Ministre

va firmar el mateix dia de l’aprovació pel Consell de Ministres,

i el va remetre el mateix dia a la conselleria i, per tant, no

estaven en funcions ni el ministre ni la consellera d’Obres

Públiques, com tampoc no ho estava ni la Comissió de

Subsecretaris, ni la Comissió de Política Autonòmica, ni la

Intervenció General de l’Estat, que varen fer els informes

previs, ni tampoc no estava en funcions el Ple del Consell de

Ministres, que el va aprovar amb tots els informes previs.

Però en qualsevol cas jo li he de dir que si allò que la

preocupa, Sra. Diputada, és l’impacte ambiental de les

carreteres, jo em deman per què li preocupen ara els impactes

ambientals i no li preocupaven quan vostè era consellera,

perquè li he de dir que vostè només té color verd quan està a

l’oposició, perquè quan està en el govern el seu color és el

ciment. Ha vist aquesta foto?, ha vist aquesta foto, Sra.

Diputada?

(Aplaudiments)

Això és l’impacte ambiental més brutal a l’illa de Mallorca

dins el Pla de Mallorca, i vostè era la consellera i aquests són

els seus models d’impacte ambiental quan vostè era consellera.

Aquest formigó, a part que hagi caigut o no, aquest formigó té

un impacte brutal dins el Pla de Mallorca i vostè era la

responsable de la Conselleria de Medi Ambient.

Però és que hi ha més. Vostè també, quan era consellera de

Medi Ambient, era responsable de la Comissió Balear de Medi

Ambient, la comissió que va dir que no feia falta un estudi

d’impacte ambiental per a aquest traçat. Els Verds diuen que

fan falta estudis d’impacte ambiental... 

(Remor de veus)

...i li diré el que va dir textualment la Comissió Balear de

Medi Ambient: “La variant nord de Petra suposa un major

impacte que la conservació de l’antic traçat, però donat que

aquest és desig del poble treure el tren del cas urbà, es proposa

exonerar de realitzar una avaluació d’impacte ambiental per a

aquest projecte”. Realment unes raons tècniques de calat. Color

de ciment tenia vostè quan estava a la conselleria.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 1484/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a coordinació entre les

policies locals de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 1484/04,

relativa a coordinació entre les policies locals de les Illes

Balears, que formula l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, amb

aquesta pregunta volem conèixer quines actuacions ha iniciat

la Conselleria d’Interior per millorar la coordinació entre les

policies locals de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.

Diputada, són diverses les polítiques que duim a terme des de

la conselleria a fi de millorar la coordinació de policies locals.

Principalment, actualment estam fent un registre de policies

locals que ens possibiliti una millor formació de les policies

locals. Nosaltres creim que si no hi ha un registre on consti el

nombre de policies locals, la seva formació, el seu destí, la seva

qualificació dins la professió de policia, no serà possible fer

una política de formació, de reciclatge i, en definitiva, millorar

professionalment els policies locals.

En això estam i per això des de la Conselleria d’Interior i la

Direcció General d’Interior estam fent un decret que reguli

aquest registre, que sens dubte serà una eina molt important per

facilitar la formació de policies locals.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir?

I.14) Pregunta RGE núm. 1494/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a adquisició de l'immoble de Costa

Nord.
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Passam a la pregunta número 14, relativa a adquisició de

l’immoble de Costa Nord, que formula l’Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, primero que nada

decir que lamento hacerle esta pregunta justamente a usted,

porque es que cuando hay alguna cosa que no está muy así se

la pasan; el tema del equipo ciclista lo contesta el conseller de

Hacienda, cuando hay una cosa buena, como decir que se va a

modificar un determinado impuesto, la Conselleria de Obras

Públicas le quita el protagonismo; cuando hay que hacer...

(Remor de veus)

Sí, lo hemos visto hoy. Cuando hay que hacer una tasación

borrascosa se la pasan a usted; se la pasaron porque no tenía

más remedio; también es verdad, también es verdad que se la

pasaron porque no había más remedio, porque la tasación del

inmueble de Costa Nord, la podía hacer la Conselleria de

Turismo, en vez de Patrimonio, que hubiera sido lo normal,

aunque sea con una legislación derogada, como expresamente

se reconoció, pues ya la hicieron ellos. Pero con los otros

bienes de Costa Nord no lo tenían muy claro y se lo pasaron.

Yo lo que quiero preguntar, me llamó la atención, desde

luego, me llamó la atención que el documental de Costa Nord

fuera milagrosamente valorado por su conselleria en la cantidad

necesaria para que cuadraran las expectativas del vendedor. Yo

le pregunto si para esa tasación utilizó normativa del impuesto

sobre sociedades, sobre la renta de no residentes e IVA.

Realmente ya sé que lo ha hecho. Por eso tal vez la pregunta

debería ser si era usted consciente de que lo había hecho, pero

no me pareció correcto preguntar sobre el nivel de conciencia

del conseller, así que preferí preguntarle simplemente si había

utilizado normativa de impuestos no transferidos en la tasación

del documental Costa Nord, expresamente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Diputat, idò amb el preàmbul de la pregunta, que no venia al

cas, demostra la diferència entre el govern anterior i l’altre, un

govern anterior que cada un defensava la seva parcelAla i un

govern que actua conjuntament sota les directrius del president,

és a dir, no hi ha diferències entre coses bones i dolentes, tot és

acció de govern.

Però contestant la seva pregunta li diré que el conseller de

Turisme li ha repetit en reiterades ocasions, perquè vostè fa la

pregunta disfressada de distintes formes, que no s’ha comprat

cap societat, sinó que el que s’ha comprat són tots els immobles

i tots els béns, millor dit, tots els béns patrimonials d’una

societat. Per tant no hi ha lloc, jo entenc que no hi ha sentit a la

pregunta que vostè fa, però vaja, li intentarem explicar un altre

pic.

Li voldria dir que en relació a la imposició indirecte que

grava la transmissió de béns i drets, segons l’article 7 de la Llei

de l’IVA s’estableix que la transmissió de la totalitat del

patrimoni empresarial a favor d’un sol adquirent és una

operació no subjecta a IVA, de la mateixa manera que l’article

7.5 de l’impost sobre transmissions patrimonials assenyala que

les transmissions de la totalitat del patrimoni empresarial no

subjectes a IVA tampoc no estaran subjectes a aquest impost,

excepte per als immobles incloses en aquesta transmissió. A

veure si ho entenem. I li voldria dir que en aquest cas,

l’operació d’adquisició de la totalitat del patrimoni de la

societat Valldemossa Productions SL, és el que s’ha fet, i

evidentment si es refereix al tema de l’impost de transmissions

patrimonials li explicaré com s’ha fet.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Ahora sí que me ha alarmado. Me

ha dicho que han comprado la totalidad del patrimonio de una

sociedad y no la sociedad. La totalidad no, hubo un bien que no

compraron: de todo el activo de Valldemossa Producciones SL

hay un bien que no compraron, ¿y saben cuál era ese bien?, un

derecho de crédito por más de 1 millón de pesetas que tenía

frente a las administraciones públicas la entidad Valldemossa

Producciones; ése es el único crédito que no han comprado.

¡Ojalá lo hubieran comprado todo!, porque nos hubiera costado

1 millón y pico de euros menos, pero no lo hicieron así:

compraron sólo una parte de cosas.

Y yo le había preguntado concretamente no por la

adquisición de todo el patrimonio, sino por la tasación que

habían hecho de un documental, una tasación que hicieron en

2,5 millones de euros, aproximadamente, y que la hicieron

interpretando el impuesto de sociedades y otra serie de leyes

sobre las que ustedes no tienen ninguna competencia. Si usted

mira las leyes de transferencias le dicen con total claridad que

ni el impuesto de sociedades, ni el impuesto sobre la renta de

no residentes, han sido objecto de cesión a la comunidad

autónoma balear, y el impuesto de valor añadido sólo se (...) a

nivel de recaudación...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller

d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, estam

totalment d’acord en el tema que no hi havia competències. Per

tant en el tema de l’IVA, de l’impost de societats a què vostè fa

referència, que es tracta també d’un impost no cedit ni

totalment ni parcialment, d’acord amb la Llei Orgànica 8/1980,

de 22 de setembre, de finançació de les comunitats autònomes,
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en tots aquests aspectes no tenim competència i per tant no hem

actuat. És a dir, en l’únic tema que hem actuat és en l’impost de

transmissions respecte a l’immoble, únicament a l’immoble, i

és el que vostè no vol entendre, perquè tots els altres béns no

estan subjectes a l’impost de transmissions, i aleshores

evidentment la valoració d’aquest immoble és de 2.538.806

euros, i el dia 23 d’aquest mes...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 1495/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a adquisició de l'immoble de Costa

Nord.

Passam a la pregunta número 15, RGE núm. 1495/04,

relativa a adquisició de l’immoble de Costa Nord, que formula

l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, le anuncio que

tendremos que pedir una comparecencia para tratar ese tema

con más extensión porque creo que lo merece, porque ahora me

ha quedado un gran número de dudas. Usted además me dice

que la transmisión no estaba sujeta al impuesto de

transmisiones; lea usted las cinco últimas líneas: no estaba

sujeta para Michael Douglas porque lo pagamos todos; en la

misma escritura notarial se dice: “Esta operación está sujeta al

impuesto de transmisiones”. Lo que sí dice es que no lo pagará

el Sr. Douglas, que lo pagaremos entre todos, eso sí.

En fin, pasemos a la siguiente. Resulta que ustedes tasan

Costa Nord en 2,5 millones de euros. En la contabilidad de

Valldemossa Producciones SL, según las propias palabras de

la conselleria dicho importe no está contabilizado. Establecen

ustedes que Valldemossa Producciones y Future Films son

empresas vinculadas o asociadas por medio del Sr. Douglas

mediente una documentación que me han ocultado; se la he

pedido y no me la dieron; se la he vuelto a pedir y no me la

dan, me la están ocultando, ya veremos por qué. Por lo que ha

cobrado Valldemossa Producciones del Govern esta empresa

hará sus declaraciones y confío en que las haga bien. Pero es

que resulta que en base al artículo 9 del convenio de doble

imposición con Estados Unidos, cuando una empresa de un

estado contratante participe directa o indirectamente en la

dirección con todo el capital de una empresa de otro estado

contratante -sería el caso de estas empresas vinculadas- y están

unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de

las que serían acordadas por empresas independientes, es decir,

que hacen una operación no normal, no normal como es ceder

un bien de 2,5 millones de euros sin que conste en la

contabilidad, estarán sometidas a impuesto, y si a la compañía

española se le supone un coste, si a Valldemossa Producciones

se le supone que ha pagado -y así lo dice en su informe- 2,5

millones de euros, también hay que suponer un ingreso a la

compañía americana.

Entonces aquí entra el artículo 50, párrafo 2, de la Ley

29/2002, por la cual tenían ustedes la obligación, cuando la

Inspección de Tributos del Estado de comunidades autónomas

conocen, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e

investigadoras, hechos con transcendencia tributaria para otras

administraciones, lo comunicarán a éstas en la forma que

reglamentariamente se determine; ¿ustedes han comunicado a

otras administraciones la existencia de un hecho imponible

sujeto a impuestos, bien sea a la americana o a la Agencia

Tributaria Española?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Vostè fa referència, i ho ha tornat repetir a la pregunta, a

l’article 50.2 de la Llei 29/2002, en aquest sentit me demana les

actuacions que hem dut a terme, amb totes les aplicacions que

ha dut. Li vull dir que la conselleria no ha dut a terme ni durà

a terme cap actuació respecte a la Llei 29/2002, basada en

l’article 50.2.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente. Creo que

ustedes deberían de haber comunicado la existencia de un

hecho imponible y de un concepto no contabilizado por un

importe tan significativo como 2,5 millones de euros, tenían

que haberlo comunicado a la Agencia Tributaria para que

obrara en normal consecuencia, creo que tenían que haberlo

hecho así. Y me parece, yo le he leído el texto del articulo

sobre la Inspección de Tributos del Estado de la comunidades

autónomas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller

d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Sr. Diéguez, vostè que vol donar tantes lliçons, li voldria

llegir, és a dir, la Llei 29/2002 té els següents articles: article 1,

cessió de tributs; article 2, alcance y condiciones de la cesión,

atribución de facultades normativas; després té una disposició

transitòria única, una disposició derogatòria única i disposició

final única. S’ha equivocat vostè de llei.

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 646/04, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació

hospitalària.
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EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat de la interpelAlació, registre d’entrada

número 646/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació hospitalària. Per defensar aquesta

interpelAlació té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La

situació a la sanitat pública en aquesta comunitat autònoma és

preocupant i ho és per diferents que resulten molt difícils de

sintetitzar en deu minuts, però els ciutadans, a través del

mitjans de comunicació, s’han fet ressò d’aquest estat de

dificultat pel qual travessa la nostra sanitat pública, sanitat a la

qual vostès no han donat l’atenció que es mereix i que la

ciutadania, a més, demana.

En primer lloc, el Ministeri de Sanitat, dia 8 de febrer del

2004, revelava la gran diferència entre comunitats autònomes

en inversió per càpita. Aquí tenc el document, les comunitats

autònomes que més doblers destinaven eren: La Rioja, amb

1.232 euros per càpita; Navarra, amb 1.150 euros per càpita;

Cantàbria, amb 1.134 euros per càpita; Extremadura, amb

1.004 euros per càpita. I, senyores i senyors diputats, vostès

poden imaginar quina era la comunitat autònoma que menys

euros per persona hi dedicava? Llavors, no és ni més ni manco

que les Illes Balears, 786 euros per persona; estam, ni més ni

manco, que a 446 euros per persona de la comunitat que més

recursos destina a sanitat pública i molt enfora encara de la

mitjana estatal. Li record que tot el que he dit fins ara són dades

oficials del Ministeri de Sanitat.

I, Sra. Castillo, vostè i el seu Govern, de dretes, per suposat,

és la responsable de què ens trobem a la cua de la sanitat

pública espanyola. I sap per què? Doncs, perquè no ha fet tot

l’esforç que calia per pressionar en el si del seu consell de

govern, no té cap pes polític per exigir les partides necessàries

per a la nostra sanitat. I la seva demagògia, Sra. Castillo, li ha

explotat a les seves mans; i vostè l’ha acceptat aquest

pressupost, en detriment de tots els ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma. Si li importàs més del que diu, no

s’hagués deixat imposar un pressupost que no és suficient ni

per pagar correctament els proveïdors. Davant això, demanam:

dotaran els centres hospitalaris d’uns pressuposts adequats? I

derivat del que acab de dir: quin temps tarda avui en dia un

proveïdor en cobrar una factura a l’ib-salut per terme mig? I

encara més: quina relació hi ha entre el pressupost aprovat per

l’hospital de l’ib-salut i la despesa real produïda l’any passat?

En segon lloc i enfront d’aquesta escassetat pressupostària

de la qual vostès en són responsables, demanam: com pensa

finançar el nou edifici de Son Dureta? Amb quines partides

pressupostàries? Deman això, Sra. Consellera, perquè fins ara

mai no ens ha contestat a cap de les seves compareixences

aquesta qüestió: quines partides pressupostàries.

I seguesc, quants anys hauran de suportar els professionals,

els pacients un edifici inadequat a causa d’una decisió, la que

vostès han pres, de fer aquest nou hospital de Son Dureta al

solar de Son Espases? Vostè se n’ha de recordar de l’any

passat, de l’estiu de l’any passat, i ha de saber, per exemple, el

difícil que fou palAliar els efectes de la calor; aquesta calor es

va fer insuportable a tots els quiròfans, es va fer insuportable a

totes les sales d’hospitalització, es va insuportable a totes les

consultes externes i per això, Sra. Consellera, calen inversions

importants. Jo li duc el retall de premsa per si de cas no se’n

recorda.

Al mateix temps, li deman: és conscient del descontent i de

les protestes que han generat amb les seves actituds prepotents

entre els veïnats de La Real? Sap vostè que no el volen aquest

hospital en els terrenys que vostès han comprat de manera, Sra.

Consellera, gens transparent, sense consens, sense tenir en

compte què pensen els veïnats?

Miri, Sra. Castillo, en temes transcendentals per a la nostra

sanitat pública, vostè decideix alguna cosa? Li dic això perquè,

des del mes de juliol, només veim al Sr. Rodrigo de Santos que

fa i desfà en temes d’ordenació sanitària, i li record: aquests

temes són directament seus, Sra. Castillo. Però, en qualsevol

cas, vostè gairebé no intervé.

Hi ha un tercer factor que és, i li deman: seguirà vostè

parlant d’espera de llista quirúrgica únicament? Vostè s’ha

preocupat en esbrinar quin temps esperen els ciutadans per fer

una prova diagnòstica? Jo li deman: per a quan el decret de

demores de proves diagnòstiques? Per a quan el decret de

demores a les consultes externes?

I seguim, s’ha preocupat, Sra. Consellera, a mesurar quin és

el temps que tarda un ciutadà a rebre una assistència completa

deambulant de metge en metge i de servei en servei?

És aquest, Sra. Castillo, no veim que vostè doni cap crèdit

a les queixes que originen els pacients, als quals ni tan sols

se’ls dóna cita, per a així falsejar, de manera pública, el temps

d’espera que després vostès publiquen. Jo li recordaré aquí:

“Son Dureta debió retrasar horas de ingresos al desbordarse

urgencias”; “familiares de pacientes de Son Dureta denuncian

saturación en neumología”; “familiares de enfermos de Son

Dureta denuncian el hacinamiento”. Tot això, Sra. Consellera,

ens preocupa molt als ciutadans i ciutadanes, i preocupa molt,

per exemple, que vostè es negui a obrir una quarta planta a

l’hospital de Son Llàtzer i que per això no es pugui atendre de

forma correcta ni a mares ni a familiars de nins prematurs i que,

per això mateix, estigui colAlapsat Son Dureta, com vostè bé pot

veure, perquè, tal i com anuncia, Son Llàtzer manté una planta

tancada.

Hi ha un quart element que jo vull destacar. Veim també

que no sembla existir una xarxa integrada dins el servei de l’ib-

salut, i el tema també és igualment preocupant; demanam: com

poden tenir llits sense ocupar a Son Llàtzer mentre mantenen

tots aquests problemes de saturació a l’hospital de referència de

Son Dureta? La seva decisió no pogué ser més desafortunada

en aquest cas, en lloc de donar suport als professionals, la via

que va adoptar vostè fou ordenar la suspensió de l’activitat

quirúrgica. La veritat, senyores i senyors diputats, és increïble,

però el que és realment és lamentable.
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Hi ha un cinquè tema prou important i és, Sra. Consellera,

què passa amb la cirurgia cardíaca infantil i amb el programa

de trasplantaments?

I seguim amb més problemes i amb més serveis amb més

problemàtiques: què passa dins la fertilització in vitro? Li dic

perquè sabem que ha dimitit el seu coordinador, per manca,

precisament, del seu suport al projecte començat a l’any 2003

pel pacte de progrés.

Hi ha una altra qüestió preocupant, la sisena, que abans a

vostè també la preocupava molt però que ara, quan ja arribam

quasi pràcticament a l’any, no trobam la preocupació per part

seva, i és: què succeeix a GESMA? Hi ha dos factors

importants que s’han traslladat a l’opinió pública: un ha estat

la denúncia que fan de l’abandonament de l’hospital General i

l’altre la infrautilització d’un hospital Psiquiàtric. En el primer

cas li demanaria: on són tots els quiròfans d’aguts que havia

d’obrir? N’hi havia dos i dos n’hi ha. Quant al Psicogeriàtric li

he de recordar que duen deu mesos i que la responsabilitat

d’una bona gestió d’aquesta infraestructura és de vostès, vostès

gestionen, vostès comanden i vostès han de donar solucions a

tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Jo supòs que

ara, finalment, Sra. Consellera, reconeixerà la manca de

recursos en infraestructures a la transferència sanitària, cosa

que vostès varen negar una i una altra vegada.

Però jo li he de recordar una cosa, li he de recordar que hi

ha un document que es va presentar dia 7 de març, una setmana

abans de les eleccions, i en aquest document la Sra. Ana Pastor

diu: “No prevé el incremento de financiación sanitaria que

pide Matas”. O sigui, els seus, Sra. Castillo, els seus, els del Sr.

Matas, els de tots vostès, li negaren a vostè i al Sr. Matas les

peticions que li feien. I convé que ho recordi, convé que ho

recordi, foren els seus, Sra. Consellera, qui li negaren més

finançació per a la sanitat pública. Però reconec que no es pot

gestionar el que no es té, Sra. Castillo, i és el que jo vaig tractar

inútilment de fer-li entendre a vostè i a tots els seus durant el

2002, quan rebérem les transferències i quan vostès insistien a

dir-me que tot era suficient i que tot ens bastava. Idò no ho és

Sra. Consellera, no ho era abans i tampoc no ho és ara.

I davant tot això, no dubti que la nostra actitud serà molt

diferent de la seva, que només es va preocupar dels rèdits

electorals, de la crispació social que podia obtenir amb les

mancances derivades de la falta d’infraestructures.

Contribuirem, cosa que vostès no feren, a què els serveis

públics d’aquesta comunitat millorin, amb un nou tarannà en el

Govern central, i tendrà sempre el nostre suport per aconseguir

més recursos per a la nostra sanitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Consellera de

Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores, senyors diputats. Sra.

Diputada, la veritat és que me permetrà que li digui, que li

confessi que quan vaig veure aquesta interpelAlació sobre la

situació hospitalària, la veritat és que amb el títol me vaig

alegrar, perquè vaig pensar que doncs a la fi tendríem

l’oportunitat de parlar davant aquest Parlament de tota la nova

xarxa hospitalària que estam impulsant des del Govern, de

l’oportunitat històrica, precisament, impulsant aquesta xarxa

hospitalària, de poder incorporar les noves tecnologies tant

importants tant per als professionals com per als usuaris; la

gran feina, per exemple també, dels professionals que han

aconseguit reduir la llista d’espera quirúrgica que ens havíem

trobat en aquesta comunitat i que era, la veritat, francament

elevada; la possibilitat de parlar del pla d’humanització que

hem d’incorporar també al servei sanitari públic, tan important

per als nostres usuaris; o tantes i tantes coses que podien fer

possible que el Servei de Salut de les Illes Balears fos un servei

capdavanter a nivell de tot l’Estat espanyol, que és el que

intentam des d’aquest Govern.

Però no, després vaig llegir el contingut d’aquesta

interpelAlació i vaig veure paraules com infrautilització

d’infraestructures, i la veritat és que vaig mirar la data, perquè

pensava que parlàvem dels dos anys anteriors, no pensava que

parlàssim d’aquesta legislatura, sinó que vaig mirar la data a

veure si en lloc de febrer del 2004 era que ens trobàvem el

febrer del 2003 o en el febrer del 2002, que vostè coneix tan

bé. Però no, tampoc estava equivocada la data, i ara, després

d’escoltar la seva exposició, que la veritat és que esperava per

saber situar aquesta interpelAlació, de què volia parlar el seu

grup, la veritat és que he intentat prendre notes de tot allò nou

que hagués dit damunt aquest tema i la veritat és que no m’ha

sortit res. Vull dir, ha parlat, vol fer un debat de pressupost, jo

li puc dir que crec que no ho hem de repetir una altra vegada,

Sra. Salom, si vostè vol saber com finançarem Son Dureta, les

infraestructures sanitàries i totes aquelles actuacions que volem

dur endavant, agafi el Diari de Sessions de la compareixença

de pressuposts o del debat dels pressuposts en el Ple i se

n’adonarà de com ho farem.

Si vostè vol el decret de demores, parlar del decret de

demores, també pot agafar el Diari de Sessions i veurà, com li

vaig dir, que el meu compromís és que dins el primer semestre

d’enguany sortís endavant, l’estam elaborant i la veritat és que

va bastant avançat.

Si vostè vol parlar una altra vegada del Sr. Rodrigo de

Santos, doncs jo li he de dir: el Sr. Rodrigo de Santos és un

gran colAlaborador, jo no sé si és que vostè té un trauma amb la

gent del seu partit o de la gent que feia feina amb vostè, però el

Sr. Rodrigo de Santos, juntament amb la batlessa, el que han fet

ha estat posar a disposició de la Conselleria de Salut un solar

per construir l’hospital de Son Dureta nou, perquè era

imprescindible. I el Sr. Rodrigo de Santos intervé evidentment

en la política sanitària d’aquesta Govern, perquè té una

experiència de la qual ens hem d’aprofitar, i si jo tenc alguna

qüestió a consultar la consultaré al Sr. Rodrigo de Santos, com

no podia ser d’una altra manera, perquè precisament parlam

d’un equip i d’un projecte que volem dur endavant tots junts.

Per tant, jo no sé si vostè vol parlar d’això una altra vegada o

vol parlar de finançació?
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Jo en aquest sentit, també li he de dir, Sra. Salom, que no he

fet cap demagògia, jo crec que un increment de prop de 17.000

milions de pessetes anuals és bona finançació sanitària. Ara,

això era l’1 de gener del 2002, jo no puc respondre de la gestió

que s’hagi fet posteriorment. És a dir, jo puc respondre del que

hi havia en aquells moments i un increment de 17.000 milions

de pessetes més, doncs jo crec que està molt bé; de fet, és que

si parl amb altres consellers socialistes d’altres comunitats

autònomes, ens diuen que Balears varen sortir molt ben parats

i el Sr. Mesquida, l’anterior conseller d’Hisenda, també va dir

que estava bé la finançació. Per tant, si hem de parlar del que

ha passat després en podem parlar; podem parlar de l’increment

de població que hi ha hagut, més d’un 15% damunt el padró;

podem parlar fins i tot de l’increment de residents estrangers

que hem tengut a les Illes Balears, que és prop d’un 60%;

podem parlar de la gestió; podem parlar de, per exemple, és

que ho entenc, com que vostès deien que feia falta més doblers,

però després ens trobam a la conselleria doncs 154 places de

funcionaris que no fan feina per a sanitat estan finançades amb

càrrec a la partida de sanitat. Com pot ser possible que no fos

suficient? O ens trobam que s’ha fet una homologació, ben feta

l’homologació del personal, que ara hem culminat, però una

homologació que duplica la resta de l’Estat espanyol. Per tant,

podem parlar de finançació, Sra. Salom, i ho hem dit

moltíssimes vegades, però jo crec que qui fa demagògia en

aquest sentit no és precisament aquesta consellera, ni ara ni

quan era a l’oposició, perquè sempre he mesurat molt les meves

paraules.

Dit això, crec que és just que aquest Parlament pugui

debatre sobre la situació hospitalària, i si vostè vol parlar del

que ha estat la campanya d’hivern en podem parlar, perquè

supòs que, per la data de presentació, és precisament del que

volia parlar. Li he de dir, li faré una breu exposició del que ha

estat la campanya d’hivern perquè, inicialment, el Consell

Interterritorial, que vostè també coneix, a recomanació, atenent

una recomanació de l’Organització Mundial de la Salut, va

preparar un pla de contingència, un pla d’actuació enfront del

grip que no sabíem com seria enguany i que l’OMS ens deia

que seria bastant elevada. Fet això, aquesta comunitat

autònoma va preparar el seu propi pla d’actuació davant de la

grip i va prendre una sèrie de mesures: mesures de prevenció,

com va ser activar una campanya de vacunació perquè

cercàvem augmentar cobertures, que, per cert, va ser tot un èxit

perquè varen augmentar les cobertures prop de 5 punts a l’illa

de Mallorca i a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera;

vàrem prendre mesures de recomanacions, és a dir, el que es fa

sempre en aquestes campanyes, recomanant a la gent com havia

d’actuar; i mesures assistencials, que supòs que és del que avui

hem de parlar, varem elaborar un pla de contingència per

assumir l’augment de la demanda assistencial, pròpia

precisament de la patologia hivernal.

Aquest pla de contingència suposava la creació d’una

comissió de seguiment que estava cada dia, cada dia, perquè

cada dia, damunt la situació d’ocupació de tots els hospitals de

les illes; cada dia, i aquesta consellera, cada dia rebia una fulla

on me deien l’ocupació de tots els hospitals, de les urgències

que estaven pendent d’ingrés i de tota la informació necessària

per saber com evolucionava aquesta campanya. Es varen

prendre mesures de coordinació entre el 061 i el centre

d’atenció primària, per tal d’augmentar l’atenció domiciliària

en els centres de salut i que això no fos un problema per als

serveis d’urgències dels hospitals. I es varen habilitar una sèrie

de llits addicionals per tal de fer front a aquesta campanya, a

l’hospital de Son Llàtzer es varen habilitar 46 llits addicionals,

a part dels 330 que té actualment per atendre la seva població

assignada; d’aquests 46, 16 eren per a l’hospital de Manacor i

30 quedaven per a la mateixa població de Son Llàtzer, en

previsió de l’augment de la demanda. I també es varen habilitar

54 llits a l’hospital General, com a suport a l’activitat i a

l’augment de demanda que patia l’hospital de Son Dureta.

Posteriorment, també es varen incorporar dues guàrdies de

presència física, una de medicina interna i una de pneumologia,

que el que vàrem fer va ser, Sra. Salom, si vol m’escolti, si no,

no m’escolti, però jo crec que si vostè m’interpelAla és perquè

l’interessa, si no l’interessa m’ho digui i deixaré de parlar;

doncs jo crec que el que va fer aquesta incorporació de

guàrdies de presència física va ser reduir l’hospitalització, i li

he de dir que, per primera vegada, es va incorporar la guàrdia

de pneumologia, que no s’havia incorporat mai; precisament

pneumologia vostè sap que és una especialitat que té un interès

prioritari davant la campanya d’hivern. I què ha passat? Doncs,

jo li diré: davant aquesta situació, davant aquesta planificació

jo li contaré el que ha succeït, que és el que hem pogut viure

durant aquests darrers mesos i sobretot li faré referència al mes

de gener i febrer, que són els que més pressió han pogut tenir.

Doncs hi ha hagut un augment considerable de les urgències

hospitalàries, el gener varen tenir tots els hospitals de les

nostres illes una mitjana diària de 845 urgències diàries, i el

febrer varen tenir una mitjana diària de 937 urgències diàries;

amb sis dies d’aquests dos mesos varen superar les 1.000

urgències diàries, i això vostè sap que és molt elevat. I aquestes

xifres suposen, respecte de la passada campanya del 2003, una

mitjana d’augment d’un 4%, i respecte de la campanya del

2002, una mitjana d’augment d’u’n 10%. Per tant, crec que

hem de felicitar els nostres professionals perquè han sabut

atendre un augment de la demanda d’urgències, sobretot

respecte d’anys anteriors.

Dels llits del pla de contingència, li he de dir que els 54 llits

de l’hospital General varen ser ocupats pràcticament

constantment, es varen ocupar perquè Son Dureta és

precisament l’hospital que més pressió tenia i precisament

l’hospital General estava de suport a l’hospital de Son Dureta.

A Son Llàtzer, dels 46 llits que hi havia, els 16 de Manacor

també varen ser coberts, i en total vàrem enviar 40 pacients de

l’hospital de Son Llàtzer, perdó, de l’hospital de Manacor a

l’hospital de Son Llàtzer. Ca’n Misses i a Verge del Toro

tampoc no varen tenir problemes perquè varen tenir una

ocupació adequada, evidentment elevada, però adequada.

Vàrem prendre mesures addicionals, com poden ser les dues

guàrdies de presència física que li he comentat anteriorment i

per primera vegada; vàrem obrir un hospital de dia a l’hospital

General, que també serveix per gestionar l’hospitalització. I

hem posat mesures en marxa, la veritat és que les hem posat ara

o a partir de la setmana que ve, però també ens ajudaran en

aquest sentit, com és el nou sistema de triatge espanyol que Son

Dureta acull com a primer hospital de tercer nivell a tota

Espanya.
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A pesar d’això, li he de reconèixer, com ja he dit en altres

ocasions, que es varen haver de suspendre intervencions, però

no hem de fer una mesura que en aquests moments, dins

aquestes campanyes és normal dins tots els hospitals d’Espanya

una mesura extraordinària; vàrem suspendre intervencions

programades, evidentment, no urgents, però sempre garantint

la llista d’espera, que jo crec que és el realment important.

Entre el mes de gener i febrer d’enguany vàrem suspendre un

13% de les intervencions programades.

A l’hospital General, vostè me parlava de l’hospital General

també anteriorment, li he de dir que en aquests moments

funciona el quart quiròfan, hem contractat un altre anestesista,

com ja li vaig dir, si no vaig equivocada, a la compareixença de

pressupost.

I com que he vist que se m’ha acabat el temps, només li

respondre, i després en tot cas podem ampliar la informació,

sobre la infrautilització de l’hospital de Son Llàtzer. Jo crec

que precisament això és demagògia, vostè també tenia tancada

una planta la passada campanya de grip i hem vist que les

urgències eren bastant importants també, per tant jo crec que

això és demagògia perquè es canvia el discurs quan s’està a

l’oposició de quan s’està al Govern. Tot i això, li diré que la

quarta planta de Son Llàtzer, el nostre plantejament, la nostra

planificació és, precisament, per augmentar el número

d’habitacions individuals en aquest hospital en un 30%; això,

més augmentar la cirurgia major ambulatòria, que també

descongestiona els hospitals; augmentar un espai per a hospital

de dia, les consultes externes i els gabinets de proves

funcionals. Aquesta és la nostra planificació, perquè la situació

que vivim durant aquest mes, bé, que es va viure durant els

mesos de gener i de febrer, és purament puntual i el que hem de

pensar és durant tot l’any i si podem incrementar la qualitat del

servei ho farem. Vàrem obrir tres quiròfans més, jo crec que

això no és infrautilitzar un hospital, varen obrir tres quiròfans

més, que també ens han ajudat molt quant a la reducció de la

llista d’espera.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, Sr. President, acab tot d’una. Vàrem obrir un hospital de

dia psiquiàtric, vàrem augmentar el número de consultes a 70,

fins i tot estam potenciant els serveis amb les noves tecnologies

i els nous sistemes d’informació.

Per tant, crec, Sra. Salom, que aquesta ha estat la situació

que hem viscut durant aquesta campanya d’hivern; evidentment

els hospitals públics han estat plens, perquè en aquesta època

sabem que la grip i a més les baixes temperatures

descompensen, sobretot la nostra gent gran, provoquen un

augment de demanda en els nostres hospitals. Però el que sí li

puc dir, li puc ben assegurar és que des d’aquí només puc tenir

paraules d’agraïment perquè si les coses han funcionat bé, si

s’ha pogut mantenir una qualitat assistencial adequada, és

gràcies a tot l’equip de professionals que tenim precisament

fent feina en el nostre sistema sanitari públic. Per tant, com a

reconeixement a aquesta gent, i jo, com a consellera que som

precisament de sanitat, sanitat pública i privada evidentment,

però en aquest sentit parlam de sanitat pública, només puc

tenir, com deia, paraules d’agraïment.

Crec que més o manco he contestat el que era el

plantejament de la interpelAlació, en tot cas, si m’ha quedat

qualque cosa per contestar, molt amablement li contestaré en el

meu pròxim torn d’intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En el moment de començar aquest torn de fixació de posició

per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

voldria dir que consideram que aquesta és una interpelAlació

absolutament pertinent, perquè s’ha qüestionat una mica, ja que

nosaltres creim que els problemes hospitalaris de la nostra

comunitat són greus, són importants i tenim la sensació, des del

nostre grup, que no s’estan abordant de manera correcta. En

aquest sentit, hem de dir que ens ha decebut la intervenció de

la Consellera de Salut, que hem tengut la sensació que

bàsicament negava els problemes i també que ens parlava d’una

nova xarxa hospitalària que, sincerament, nosaltres no

coneixem aquesta nova xarxa hospitalària impulsada des del

nou Govern del Partit Popular. En tot cas, del que sí tenim

constància és que no s’ha adjudicat la construcció del nou Son

Dureta, perquè s’ha optat per una altra cosa i que, tal vegada sí,

podran iniciar l’hospital de Formentera, que nosaltres voldríem

dir que a l’inici de la passada legislatura, quan es tractava

aquest tema, des del Ministeri, des de Madrid, des del Govern

del Partit Popular, no es volia aquest hospital de Formentera i

es va impulsar des del pacte.

Nosaltres, Sra. Salom, pensam que vostè té raó quan diu

que no s’ha donat l’atenció que es mereix la nostra sanitat; que,

sense anar més lluny, els pressuposts del 2004 són insuficients,

que suposen una pèrdua de pes específic per a la Conselleria de

Salut dins el pressupost i suposen el menor augment de totes les

comunitats autònomes, quan, com també ha dit vostè, Sra.

Salom, som l’última comunitat autònoma pel que fa a despesa

sanitària per habitant, de dret i a més tenim tota l’altra població

flotant que hi ha a les nostres Illes.

Dit això, passaríem a algunes qüestions que a nosaltres ens

preocupen especialment i començaríem per l’hospital de

referència. L’hospital més important d’aquesta comunitat,

l’Hospital de Son Dureta nosaltres creim que té un greu

problema de saturació, a part d’altres molts diversos problemes,

té un greu problema de saturació i que no avançarem si això ho

negam o deim que només és una qüestió ocasional. El fet de
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què intervencions programades s’hagin de retardar, s’hagin de

suspendre per manca de llits, el fet que hi pugui haver en alguns

moments habitacions amb 4 pacients, pacients que es traslladen

d’altres illes per ser assistits en aquest hospital passin fins a 48

hores a urgències abans de passar a planta, perquè no hi ha llits

disponibles en planta. 

Per altra banda nosaltres també consideram que el servei

d’urgències està colAlapsat. I davant d’aquesta situació nosaltres

creim que s’ha comès un greu error, s’ha retardat de manera

innecessària la construcció del nou Son Dureta i per motius que

nosaltres solem referir-nos a ells com d’electoralisme, de què

quedava molt bé dir que farem un hospital nou i no en

reformem cap de vell, ja dic s’ha retardat això. Es diu que es

farà aquest nou hospital, quan no es disposen de recursos, ni de

solars i per disposar de solars s’ha fet aquesta operació una

mica estranya, per no dir-ne més, de Son Espases. Tot això

tenint en compte també que avui en dia Son Dureta ja té uns

200 llits menys d’allò que era la seva capacitat inicial. Son

Dureta havia disposat de més de 1.000 llits i avui en dia

disposa d’uns 800 perquè se n’han llevat per poder ubicar altres

àrees, com àrees de diagnòstic que podrien haver estat situats,

com passa habitualment, en altres edificis i no s’hauria hagut de

reduir.

Per altra banda tenim que l’Hospital de Manacor també

pateix una saturació que l’obliga a desviar malalts cap a Son

Llàtzer. I davant aquesta situació de què Son Llàtzer ha

d’acceptar pacients que en principi no són propis ens trobam en

la situació, nosaltres consideram que greu, que no s’obri la

quarta planta perquè se’ns diu que la quarta planta es vol

dedicar a habitacions individuals, la qual cosa és una espècie de

vaixell insígnia de la conselleria. Però pensam que és un luxe

que no ens podem permetre que en aquests moments estigui

tancada la quarta planta a l’espera d’aquestes habitacions

individuals, quan hi ha aquestes necessitats. Però no és només

que la quarta planta estigui tancada, és que la tercera de les 4

seccions que té només la secció A i B funcionen a ple

rendiment per a hospitalització, les altres seccions només

funcionen com a cirurgia major ambulatòria i no pròpiament

com a hospitalització i això des de fa molt poc temps.

Bé veig que s’ha encès el llum vermell. Voldria dir moltes

més coses, però en tot cas voldria deixar-ne una de clara, és

evident i nosaltres ho hem dit sempre que tenim un finançament

insuficient per a la nostra sanitat pública, és evident que s’ha

d’aconseguir major finançament. Des del nostre grup donarem

suport a qualsevol iniciativa per millorar aquest finançament,

un finançament que no estava disposat a donar-li suport l’actual

Govern en funcions, l’actual ministra, com ja s’ha dit abans.

Però en tot cas pensam que això s’ha de fer, però s’ha de fer

per tractar de millorar globalment la nostra sanitat pública, per

aventures del tipus de fer un nou hospital, amb finançament i

per tant, amb gestió, o com a mínim en part de gestió privada

com aquest finançament que s’augura per a aquest nou Son

Dureta, el nostre grup no donarà suport aquestes qüestions. A

més, un tipus de finançament que podria hipotecar els

pressuposts d’aquest Govern, d’aquesta conselleria, per a futurs

governs i fins i tot, per a futures generacions. 

Per tant, creim que és absolutament necessari un millor

finançament i és absolutament necessari racionalitzar l’ús

d’aquest millor finançament i assegurar la gestió pública dels

recursos públics, una gestió pública del nostre sistema sanitari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

PSM també trobam que aquesta interpelAlació que ens ha

presentat el Grup Socialista és molt pertinent. Ja ho han dit els

que han parlat abans, som la darrera comunitat en despesa per

habitant, però som la darrera comunitat en qüestions sanitàries

amb moltes coses més. No fa molt va sortir una enquesta sobre

dades d’atenció hospitalària, el baròmetre sanitari que valorava

el grau de satisfacció dels usuaris respecte l’atenció hospitalària

i per variar, aquesta comunitat és la que té el grau més baix de

satisfacció de tot l’Estat, respecte l’atenció hospitalària. Els

hospitals d’aquestes Illes reben la pitjor qualificació que la

mitjana de l’Estat en quasi tots els aspectes i les pitjors dades

que tenen els hospitals d’aquestes illes són les que fan

referència al nombre de persones per habitació i el temps de

demora per ingrés urgent. 

Per tant, si feim una lectura i en volem treure conclusions

d’aquest baròmetre sanitari en podem treure dues com a molt

ràpides. En primer lloc que l’atenció hospitalària que depèn

dels professionals i dels tècnics de la sanitat és bona.

Coincidesc amb allò que ha dit abans la consellera, que se

n’han sortit de moltes coses gràcies precisament als

professionals, és evident que no gràcies als polítics. I en segon

lloc, l’altra conclusió d’aquest baròmetre que en treuríem

nosaltres és que l’atenció hospitalària que depèn dels actuals

polítics no només no millora, sinó que va empitjorant i si no

podem fer una volta pels hospitals d’aquestes Illes. A Son

Dureta és habitual, n’ha parlat molt l’anterior portaveu que ha

parlat, Son Dureta és habitual la saturació i la sobreocupació,

però ha arribat a uns nivells preocupants, quasi de colAlapse en

alguns moments. Jo conec pacients que han d’estar fins a 5 dies

a urgències esperant tenir un llit a una unitat d’hospitalització,

s’ha convertit en un fet habitual l’existència d’aquest

denominats llits X, de dos pacients en habitacions de tres, o

d’un quart pacient en habitacions només preparades per tres. Si

abans era tres en habitacions de dos, ara és de quatre en

habitacions de tres. 

Tot això suposa uns certs perills en casos d’urgències o

d’emergències que ja en parlàrem en comissió i no ho reiteraré

avui perquè no em bastarà el temps per tot allò que volia

contar. Tot això a més, suposa un increment de tasques i de

feines per als professionals, perquè en haver-hi més malalts

dins una habitació no implica que hi hagi més professionals.

Per tant, els professionals veuen augmentada les seves tasques,

per tant, és gràcies a la seva voluntat i al seu esforç que

funcionen els nostres hospitals. A m és a Son Dureta s’hi han

afegit problemes que haguessin estat innecessaris com canvis

de direcció i infermeria mal acceptats, destitucions del gerent

fa uns mesos, dedicació exclusiva dels metges suprimida a Son
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Dureta. Totes aquestes problemàtiques han anat empitjorant la

situació de l’hospital. En canvi a Son Llàtzer continuam tenint

unitats d’hospitalització tancades, que podrien suposar un

alleugeriment per a Son Dureta i podria suposar que no hi

hagués ciutadans de dues classes. A Mallorca hi ha ciutadans

de dues classes, segons on viuen els envien a Son Dureta (...)

en situacions, algunes vegades de saturació i segons allà on

viuen tenen un hospital ample, tranquil i que es pot permetre el

luxe de tenir zones tancades. Què més? Son Dureta ja ho han

dit i no ho repetiré. No entenem perquè no s’obri aquesta zona

que està tancada a Son Llàtzer, a més des de l’Hospital de

Manacor també s’han hagut d’enviar pacients a Son Llàtzer i no

entenem perquè no s’obrin tots els espais per alleugerir Son

Dureta i sobretot, per alleugerir els malalts. 

A Manacor, l’Hospital de Manacor sí que és caòtic, ha

quedat petit i hi manca personal i cada dia en manca més de

personal. Això és un debat que pel que es veu va passar molt a

l’anterior legislatura, però continua passant. A Manacor, no ho

dic jo, ho ha dit el gerent o el director, no record de qui eren les

paraules que vaig llegir, fan falta més de 100 llits i fan falta uns

120 professionals per poder funcionar correctament. Sobretot

és especialment greu la falta de personal a pediatria i

ginecologia. Falta espai, jo no sé si saben que quan hi ha fins

a 4 dones parint a l’Hospital de Manacor, una d’elles ho ha de

fer en el passadís perquè no hi ha espai per poder parir amb

tranquilAlitat dins una sala. A Manacor per exemple tampoc

funciona el TAC, que funciona, però no imprimeix si no l’han

arreglats aquests dos dies. Els metges han de prendre decisions

només amb l’informe del radiòleg, no poden veure les imatges

del TAC. Per tant, és una situació que es repeteix i és curiós,

perquè no fa molt de temps, devers un any, una persona que era

diputada del Partit Popular i deia: “no s’ha de permetre que a

dia d’avui els ciutadans de Manacor que tenen un hospital

hagin de ser derivats a altres centres per rebre prestacions

sanitàries”. Això ho deia una persona, és curiós, també deia

aquesta mateixa persona fa uns instants, que no es diu el mateix

quan s’està a l’oposició que quan s’està al Govern. I

efectivament, la Sra. Consellera no diu el mateix ara que quan

estava en el Govern.

A Menorca és cert que està en construcció el nou hospital,

per tant, prest es podrà arreglar la situació. Però sí que és cert

que si hi ha una finestra rompuda, si hi ha un escaló que es

mou, si s’ha de donar una mà de pintura fins a obrir el nou

hospital, encara estarà un parell d’anys, també s’hauria de fer.

A Ca’n Misses, manca de personal, hi ha un abús de contractes

temporals, que suposa un canvi excessiu de persones dins els

serveis. Fins i tot hi manca personal en el servei de trasllat i

desplaçats, que en teoria no cal que siguin metges. Per anar a

cercar els papers per poder venir a Son Dureta la gent ha

d’esperar més de dues hores, això no té sentit, un malalt

esperant més de dues hores un papers per poder després

desplaçar-se. A Formentera fa poc que s’ha adjudicat el

projecte. Inca, cert que està en funcionament, però també ens

agradaria que la consellera ens expliqués quin tipus de model

de gestió fan comptes dur a terme a Inca. I després tenim els

hospitals de GESMA que continuen funcionant, de diferent

manera que els altres i d’una manera bastant estranya.

L’Hospital General, ja ho han denunciat abans els portaveus, no

m’hi estendré. Al Psiquiàtric no s’integra la xarxa i sí Sra.

Consellera, s’infrautilitzen els recursos. Hi ha una gran

mancança de recursos per atendre els pacients amb patologies

mentals severes i que precisen hospitalitzacions a mitja o llarga

estada i hi ha pavellons tancat al Psiquiàtric. Els malalts crònics

pendents de recursos bloquegen les unitats d’aguts. La Unitat

de Discapacitats Psíquics Agressius depenent de Son Tugores,

que estava aprovat poder obrir-se el mes de juny, encara no

s’ha obert i les famílies segueixen sense saber on dur els seus

malalts...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí ja acab. A Menorca estan esperant també encara que es

posi en marxa el Centre de Sant Miquel, també per a malalts

mentals. En definitiva, tenim una manca generalitzada de

recursos, unes deficiències històriques en infraestructures

sanitàries que el Partit Popular no havia reconegut fins ara, ara

ho comença a dir, però encara no. I tot això provoca la

saturació en els nostres hospitals, una manca de personal i que

els ciutadans pateixin un servei sanitari molt més dolent que la

resta de l’Estat, tot i l’esforç molt més superior que fan els

professionals d‘aquestes Illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputat Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Escoltant-vos consellera es fa palesa la meva teoria de què hi

ha dues visions, una és la visió bidimensional estàndard de la

televisió, pantalla i no veim allò que hi ha darrera, tots els meus

respectes a allò que li han plantejat els interpelAlants. I una visió

tridimensional, jo diria que esfèrica, la remenis per aquí on la

remenis les coses es veuen amb profundidat i des de tots els

caires. Si parlam d’allò que és la política sanitària i parlam que

els discapacitats se’ls havia promès, els que no tenen idea de

què estam parlant de sanitat, això és competència de serveis

socials. Si parlam de què els proveïdors no han cobrat, això no

són els punts cardinals de la sanitat hospitalària. Número 1, els

professionals, nosaltres hem fet una homologació per

tranquilAlitzar, per equiparar i per posar les coses en el seu punt

i hem fet l’homologació després de les eleccions, altres la feren

dos dies abans de les eleccions, nosaltres després de les

eleccions.

Nivell tecnològic, és el segon punt. Tenim un projecte

corporatiu de teleradiologia, tenim noves tecnologies amb

històries digitalitzades en els distints hospitals, amb uns

programes de telemedicina absolutament ambiciosos. Això és

política sanitària. Nous serveis d’oncologia a Eivissa, a Eivissa

també una nova unitat de diàlisi, una reforma de l’àrea

pediàtrica, etcètera. Això són nous serveis i això és política

sanitària. Un programa d’humanització, efectivament és un

repte, efectivament el malalt no només ha de tenir una bona

atenció assistencial sinó que ha de tenir la sensació de què està

ben atès, de què humanament està ben atès, que se li dóna
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l’atenció adient en tots els sentits, comptant amb els familiars

que esperen, que necessiten informació, que necessiten atenció.

Una altra part de la política sanitària és l’hoteleria i

efectivament hi ha unes mancances, per això aquest Govern ha

fet un programa de noves infraestructures amb un hospital nou

per a Son Dureta per acabar amb aquests problemes, un

hospital a Inca que s’acabarà, un hospital a Formentera, un

hospital a Menorca, la reforma de l’Hospital d’Eivissa. Què

volen més? Pràcticament serà de nova planta. Investigació i

docència, és cabdal dins el món de la política sanitària, ni n’he

sentit parlar, però sé que tenim un projecte ambiciós en aquest

sentit. I a més hi ha una qüestió que és fonamental i és que per

fer la sanitat, efectivament, es necessita pressupost. Però aquí

és allà on hi ha els dos plantejaments també distints de la visió

bidimensional, o de la visió esfèrica, és la manera de treballar

d’un programa   liberal de centre, efectivament, és distint d’un

programa d’esquerres, és respectable absolutament el programa

d’esquerres, però el plantejament liberal de centre és un altre.

Nosaltres gestionam d’una altra manera i amb tots els meus

respectes, crec que gestionam millor i a més crec que això de

Son Dureta ja s’ha dit per activa i per passiva. Hi ha un

projecte que la sanitat pública es fa càrrec des del primer dia de

la construcció d’una infraestructura i hi ha una experiència que

dins Europa ja funciona, dins Espanya ja funciona en altres

sistemes com és el metro de Madrid, però en sanitat serà

capdavantera i permet que hi hagi un consorci, una empresa,

una fundació, el que sigui, que crea una infraestructura i que en

aquest cas sanitat no té ni una sola pesseta de despesa fins que

no es fa entrega del bé immoble. Això no necessita pressupost

per enguany, no vos preocupeu, la primera pesseta es paga

quan tenguem el nou edifici. Per tant, el programa és la visió

distinta.

Quant al finançament, m’alegra veure que hi ha una

magnífica predisposició per part de tota la resta de grups

parlamentaris de donar suport a les noves necessitats. Però jo

personalment crec que el nou finançament en el moment que es

va fer era absolutament correcte i a més, el finançament, el

programa del finançament, la llei de finançament, el que li

vulguin dir, permet que s’incrementin les xifres de doblers per

part d’aquesta comunitat, ho permet per augment de la

població, ho permet per la població flotant, ho permet... Per

tant, jo crec que tenim les eines per dur això endavant i en

aquest sentit crec que la consellera ha de continuar i tendrà el

nostre suport absolut per aquesta política que ha encetat i

nosaltres per tot allò que he expressat crec que tenim la visió

arrodonida i crec que amb els tres anys que queden podrem

donar la contesta a totes aquestes demandes, tot i això que els

que feim feina en sanitat sabem perfectament que és un món

difícil, que és un món aquí on diàriament..., jo sempre dic que

la sanitat és com la mar, ara està tranquilAla, d’aquí 5 minuts hi

pot haver una tempesta, avui estam tranquils, demà i pot haver

qualsevol desastre com hi ha hagut ara a Madrid, on desastre de

tipus endèmic... 

(Remor de veus)

No, no és preocupi, no ho dic en cap tipus de demagògia.

Dic que la sanitat és allò que és i per tant, sempre és molt difícil

fer planificacions en segons quins aspectes. Però la planificació

global jo crec que professionals, homologació, nivell

tecnològic, totes les aportacions que s’estan fent, nova planta

pràcticament per a tota la comunitat, programa d’humanització,

l’hoteleria millorarà i la investigació i docència, si tot això es

té en compte tendrà el nostre suport. I moltes gràcies per la

seva forma d’entendre la política sanitària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, gràcies senyores i senyors diputats.

Sra. Castillo, crec sincerament que no n’aprenen, la seva tònica,

el seu discurs és el de sempre, el que ens té acostumats, no

contesta la quantitat de preguntes que li he fet i que són

concretes, que són senzilletes i preguntes de caire tècnic, sense

entrar en consideracions polítiques. Però ara n’hi plantejaré de

noves a veure si aquesta vegada tenc més sort.

A veure Sra. Castillo, per què vostès afirmen que el Govern

del PP dialogarà sobre la ubicació del nou Hospital de Son

Dureta si Madrid el finança? Això ho digueren dia 19 de març

a la premsa local. Miri, fotos d’ahir, em pot dir que fan totes

aquestes màquines als terrenys del nou hospital de Son Llàtzer?

Les veuen? Qui ha decidit això, vostè, el Sr. Rodrigo de Santos,

el Sr. Matas? En aquestes fotografies hi expliquen tots els

moviments de terres, hi expliquen tots els sondeigs que va des

de 2,60 a 6,20. Hi ha totes les mostres que han tret d’aquests

terrenys, hi ha l’empresa a la qual li han donat, que és una

empresa que està ubicada en el carrer Joan Jover Mota, núm.

12, Palma de Mallorca, hi ha el telèfon. I a mi m’agradaria

saber per què fan aquestes coses sense avisar a la ciutadania,

sense tenir en compte la ciutadania, sense tenir els terrenys,

perquè vostè si no va mentir, en aquest Diari de Sessions de dia

11 de febrer, en compareixença seva voluntària, Sra. Consellera

vostè va dir: “que no tenia la cessió dels terrenys i aquesta

cessió dels terrenys l’ha de fer a la Conselleria d’Hisenda i a la

Direcció General de Patrimoni. Tampoc tenen la modificació

del Pla General d’Ordenació Urbana, el famós PGOU. 

Jo li deman Sra. Consellera i és ben senzilleta, per què ens

enganen? Què fa tota aquesta maquinària remenant terrers i

remenant sondeigs? Miri Sra. Consellera i sense ofendre, què

és que ens trobam senyores i senyors diputats davant el segon

pelotazo de Son Espases? És això el segon pelotazo de Son

Espases? Ja hem passat el primer i ara arribam al segon.

Contesti Sra. Consellera aquesta pregunta concreta i per favor,

no se’n vagi per les bardisses. Negociarà Sra. Consellera, o bé

ja han iniciat el procediment per fer aquest hospital en els

terrenys de Son Espases, com demostren totes aquestes

fotografies? 

La veritat Sra. Consellera és que no es pot acabar aquesta

intervenció sense recordar-li que en aquesta mateixa

compareixença de dia 11 de febrer del 2004 ens tornava

enganar. I deia textualment aquestes paraules, vostè deia en

aquest Diari de Sessions: “és una bona solució que a més de

disminuir l’impacte urbanístic en un 25% feim el nou Hospital

de Son Dureta en els terrenys de Son Espases”. Doncs mentia,
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mentia. Miri, què disminueix vostè? Què disminueixen? Això

és la finca de Son Espases, és aquí que disminueixen un 25%

l’impacte urbanístic? Esperi n’hi ha més. Veu quina preciositat

de paisatge? Miri això és el que ens queda....

(Remor de veus)

 

Això és el que ens queda a les rodalies de Ciutat de la zona

rústica de la nostra pagesia. Això és el que ens queda i això és

el que vostè volen capolar...

(Remor de veus)

Abans teníem una finca de Son Dureta, capolada, tothom ho

sap. Ara volen capolar la finca de Son Espases. Volen veure

més? Tot això volen destruir. Vostès volen fer aquí mòduls i a

més, en aquest mateix butlletí la consellera ho va dir, volen fer

mòduls de 9 plantes de 38 metres d’alçada i on posarem les

vaques?

(Remor de veus)

On posarem les vaques? On posarem els ases?

(Rialles)

Sra. Castillo, aquest impacte que li acab de mostrar és clar.

El projecte de fer aquest hospital a La Real destruirà tot

l’entorn del monestir, allà on hi ha un paisatge únic, com li he

dit...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President per la seva amabilitat. Passarem a

tenir ni més ni manco enlloc de vaques, enlloc d’ases, vegetació

i ametllers, vostès saben què hi posaran? Hi posaran vials, hi

posaran ciment, hi posaran construcció i hi posaran més

congestió urbanística. I una última informació, a més de franc

Sra. Consellera, abans de què gastin més doblers al Pla

Territorial de Palma en els terrenys de Son Espases hi ha una

zona que és denominada torrencial i a la qual no es pot

construir i com que vostès gasten els doblers dels altres, de

manera espúria, jo li don de franc aquesta informació. S’ho

mirin, s’ho mirin.

I ja per acabar, tots nosaltres volem salvar Son Espases, tots

nosaltres volem salvar el nostre territori.

Moltes gràcies Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La

veritat és que jo ara tenc un problema i és que no sé per on he

de començar, si per les vaques o pels malalts que tenim als

hospitals. La veritat és que jo crec que són dues coses que no

podem mesclar en un debat, o com a mínim a mi la meva

responsabilitat em fa no mesclar aquestes dues coses. Però en

definitiva, és veritat que tenc un problema, no sé per on he de

començar, però crec que em cenyiré a la interpelAlació perquè

tenc 5 minuts. I jo crec que hi ha qüestions molt serioses en

aquesta comunitat i és la responsabilitat del Govern ha

d’afrontar i per tant, davant aquest Parlament hem de ser

capaços de dur-hi un debat seriós.

Jo no he dit en cap moment i li ho dic al portaveu

d’Esquerra Unida i del PSM que aquesta interpelAlació no fos

pertinent, evidentment que és pertinent, com qualsevol altra

qüestió que faci referència a la nostra comunitat és pertinent

discutir-la en aquest Parlament. Jo l’única cosa que he dit és

que em pensava que tendríem la possibilitat de xerrar de moltes

coses, coses que fan referència precisament a la situació

hospitalària. El Sr. Munar precisament hi ha fet referència a

unes quantes, ha fet referència a la incorporació de noves

tecnologies, com el servei de teleradiologia que vàrem

inaugurar amb la Ministra de Sanitat i el President d’aquesta

comunitat fa dos dissabtes a l’Hospital de Son Llàtzer, si no

m’equivoc i que és pioner a Espanya, només hi ha dos hospitals

més que ho facin. També ha xerrat de la incorporació, per no

xerrar només de Mallorca, del servei d’oncologia a Ca’n

Misses, per primera vegada un servei que funciona

extraordinàriament i que no podíem perdre, perquè a més

estava en perill la prestació d’aquest servei a Ca’n Misses i

l’hem salvat i l’hem recuperat. Ha xerrat de la humanització

que hem d’incorporar als hospitals. 

Ha xerrat del Pla d’infraestructures, Sr. Ramon. Jo li he

explicat mil vegades la xarxa hospitalària que volem dur

endavant. No em diguin que no don explicacions, perquè si

agafen el Diari de Sessions jo fins i tot estic avorrida de repetir

les coses, però bé, si volen les tornarem explicar. Un nou

hospital de Son Dureta, un nou hospital de Formentera... Que

vostès varen tenir la iniciativa? Sí, però a més de tenir la

iniciativa s’ha de saber avançar, i l’Hospital de Formentera

estava aturat; només aquest govern l’ha posat en marxa i ha

adjudicat el projecte i serà una realitat per a Formentera,

perquè impulsar des del pacte li puc assegurar que no.

(Remor de veus, aplaudiments i aldarull)

També parlam de l’Hospital de Menorca. Estava aturat,

només s’havia fet el moviment de terres. Si vostè hi va ara, a

l’Hospital de Menorca...

(Més remor de veus)

Sí, Sra. Barceló, és que vostè està allà, ho pot anar a veure,

evolucionen molt bé les obres, però molt bé, i esper, a més, per

cert, hi ha una sèrie de petits inconvenients amb l’Ajuntament

de Maó que estic segura que se solucionaran perquè no es

retardi aquesta infraestructura.
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Si parlam de l’Hospital d’Inca, l’Hospital d’Inca ara és una

realitat, i ara s’està posant en marxa; abans només hi havia

excuses per no posar-ho en pràctica. Jo crec que, en definitiva,

del que es tracta és de donar un impuls a aquestes

infraestructures, i des d’aquest govern ho hem fet.

Poder parlar a nivell d’Atenció Primària. Podem parlar del

centre de Sant Agustí, centre que divendres passat el Consell de

Govern va iniciar l’expedient precisament per iniciar les obres

d’aquest centre, és un centre que ha estat retardat durant molts

d’anys. A Eivissa, el centre de Vila, estam exactament igual.

Per tant podem anar parlant, però ens trobarem que ara s’està

complint amb fets i abans el que es feia era xerrar molt però no

fer absolutament res. Però bé, en definitiva són dues maneres

de gestionar. En aquest moment la població, la ciutadania de

les Illes Balears ens ha donat la confiança a aquest govern, i ha

optat per aquesta manera de gestionar, i jo esper en aquest

sentit no defraudar la ciutadania.

Sr. Ramon -perquè a mi m’agrada a les interpelAlacions

contestar el que se’m demana-, vostè em parlava una altra

vegada de l’augment del 2,35%...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, li agrairia que s’ajustàs més a la interpelAlant.

No mencioni...

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, perfecte. Sí, Sr. President.

Bé idò, en definitiva, parlarem de la situació hospitalària.

Que hi ha una saturació? Evidentment, que hi ha una saturació

en els hospitals; tota campanya d’hivern du una saturació als

hospitals. Quina és la missió?, intentar que l’augment de

demanda que hi pugui haver sigui gestionat de la millor manera

possible, posant a l’abast de tots els ciutadans els mitjans de

què disposam per tal que la qualitat assistencial es mantengui.

Per tant jo no he negat la saturació en cap moment, jo no neg

una realitat, el que neg és que en aquest moment hi hagi una

situació caòtica perquè no és cert; hi ha una situació de

saturació però molt ben duita, i no a nivell polític, que també,

evidentment, però a nivell professional, a nivell professional la

veritat és que la gent respon molt bé, i per tant jo dic que aquí

hem de ser respectuosos amb aquests professionals i donar-los

l’enhorabona per demostrar que ho estan fent molt bé.

La veritat és que no tenc molt de temps, però jo li he de dir

que a nivell de dades, bé, vostès em criticaven també, se m’ha

criticat en aquests moments derivar pacients de Manacor a Son

Llàtzer, i que jo havia dit unes paraules sobre el fet que no

s’havia de permetre aquesta situació. Evidentment no s’ha de

permetre; el que passa és que si em trob que a l’Hospital de

Manacor s’ha tancat la unitat de curta estada, que era la que

anava destinada precisament a preveure les campanyes

d’hivern, i la destinada a una altra funció com és la planta de

psiquiatria, molt lícit però sense preveure que vendria un altre

hivern i que tornaria a passar el mateix, a mi no em queda més

remei que, provisionalment i mentre jo pugui habilitar un altre

espai, derivar pacients a Son Llàtzer. Hem enviat 40 pacients,

en total, i sempre amb el seu consentiment; per tant jo no crec

que això sigui una situació caòtica.

Jo l’únic que vull dir és que, si bé hem d’admetre una

situació de saturació, com no pot ser d’una altra manera, el que

no puc permetre és que tota la culpa es doni a aquest govern.

Aquest govern té heretada una sèrie de situacions que ha hagut

d’assumir i assumirà, i que poc a poc va posant mesures per

millorar-la, mesures com la que vàrem presentar ahir a Son

Dureta, que és el sistema de triatge espanyol, que és un sistema

que permetrà que totes aquelles persones que acudeixin a un

servei d’urgències d’un hospital com és l’Hospital de Son

Dureta, en un termini de 15 minuts siguin ateses per personal

d’infermeria que avaluarà la gravetat de la seva situació; això

permetrà que els professionals facin feina amb més tranquilAlitat

i que els usuaris també redueixin la seva angoixa, pensar que

potser la seva patologia, la seva circumstància és més greu del

que realment és. Per tant jo crec que el que hem de fer és això:

anar fent camí i anar incorporant mesures que el que facin sigui

millorar el nostre sistema, el nostre servei sanitari públic, per

tal de poder donar una qualitat al sistema.

Amb el nou hospital de Son Dureta, Sra. Salom, li he de dir

que evidentment hi haurà diàleg, perquè el que no permetrà

aquest govern serà perdre una finançació de Madrid per..., com

ho diria jo?, per fer victimisme pur i dur. Nosaltres continuam

amb els nostres projectes; el nou hospital de Son Dureta serà

una realitat i continua el seu procediment, perquè el que no

farem, com deia, és esperar i aturar tot el procés esperant que

el Sr. Antich, que el PSOE, qui sigui el ministre de Sanitat, ens

prometi finançació que al final no arribarà. Tenim una

responsabilitat, que és posar en marxa aquest hospital, i aquest

govern ho farà perquè té un compromís electoral. A les

eleccions autonòmiques aquest govern es va presentar amb un

programa electoral i amb un compromís de fer un nou hospital

de Son Dureta i ho farà. Que ara el PSOE a nivell nacional, o

el Sr. Antich, ens digui que ens pot ajudar a finançar-ho perquè

és conscient que necessitam un increment de finançació?

Estupend, i dialogarem; el que no farem serà retardar els

nostres projectes, però no per nosaltres, sinó perquè els

ciutadans es mereixen que nosaltres, que aquest govern

compleixi els seus compromisos.

Respecte al segon “pelotazo”, Sra. Salom, és que no li puc

contestar perquè no sé on és, el segon “pelotazo”. Jo li dic que

continuam. En aquests moments s’estan fent les proves sobre el

terreny per saber si efectivament es pot fer el nou hospital de

Son Dureta o no. Tenc un escrit -si vostè continua llegint aquest

Diari de Sessions que mostrava li ho dic, li ho vaig dir a la

compareixença de la comissió-, tenc un escrit de l’ajuntament

que em permet l’entrada i em demana els noms dels tècnics per

saber qui...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):
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Sí, Sr. President, acab tot d’una. ...per saber qui ha d’entrar

a fer aquestes proves i estan seguint el procés. Ho volem fer.

Això sí, li diré que intentarem, en la mesura del possible, reduir

l’impacte ambiental. Evidentment les vaques que vostè m’ha

mostrat a la foto no sé on les he posar, a l’Hospital de Son

Dureta; jo crec que no hi tenen cabuda, els cercarem una altra

ubicació, però sí que som molt conscient, som molt conscient,

Sra. Salom..., jo crec que això no té cap gràcia ni una, però bé,

vostè sabrà, jo som conscient que aquest hospital suposa un

impacte i precisament...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sr. President, acab tot d’una.

(Remor de veus)

...que reduirem l’impacte ambiental, i ara, d’aquí a poquet

temps, tendrem precisament el projecte que vostè va adjudicar

reformat per tal d’acomodar-lo al nou solar de Son Espases, i

en aquells moments serà quan nosaltres ens posarem en

contacte amb l’associació de veïnats...

(Remor de veus)

...i llavors podrem exposar quin és el projecte i consensuar-

lo, perquè precisament és el que hem de fer i és la voluntat

d’aquesta consellera.

Sr. President, és difícil fer una interpelAlació de la política

hospitalària amb fotos de vaques, la veritat, amb una actitud

bastant irreverent per part de la diputada interpelAlant, però dit

això simplement vull dir en aquest parlament que els ciutadans

de les Illes Balears poden estar tranquils perquè la missió, la

responsabilitat d’aquesta consellera està precisament en fer del

Servei de Salut de les Illes Balears un servei capdavanter a

nivell estatal, un servei del qual se sentin orgullosos els

ciutadans de les Illes Balears, on no hagin d’esperar

eternament...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, per favor...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

...a una llista d’espera i que se sentin ben atesos. Per tant,

moltíssimes gràcies, i no es preocupi, Sra. Salom, que tot això

ho durem endavant de la millor manera que nosaltres saben.

Gràcies.

(Aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 1293/04, presentada pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

política de protecció d'espais naturals del Govern de les

Illes Balears, derivada del debat de la interpelAlació RGE

núm. 424/04.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació es passa al tercer punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat i la votació de la moció RGE núm.

1293/04, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política de protecció d’espais naturals del

Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 424/04. Intervé l’Hble. Diputada la

Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades, la moció

que presentam avui en aquesta cambra ve de la interpelAlació,

tal com ha dit el president de la Cambra, que es va presentar fa

tres setmanes, a la qual he de dir que no se’ns varen contestar

les qüestions que vàrem plantejar sobre els motius de la

desprotecció dels parcs naturals de Cala d’Hort i de Llevant, i

també de la gestió que es du a terme a l’actualitat en els espais

naturals protegits.

A la sessió plenària de la setmana anterior també es va

tractar una proposició no de llei del Partit Socialista sobre

aquesta mateixa qüestió, la qual cosa pot provocar una

reiteració d’arguments, però així i tot resulta necessari tornar-hi

a insistir, ja que ens trobam davant una situació sense

precedents en aquesta comunitat autònoma, a Espanya i a

Europa, que és la desprotecció dels espais naturals. Les Illes

Balears patim històricament una insuficiència quant a la

declaració d’espais naturals protegits malgrat l’espectacular

riquesa biològica de les Illes, amb un elevat nombre d’espècie

animals i vegetals úniques en el món, i malgrat que es tengui

clar que la nostra principal activitat econòmica, que és el

turisme, es fonamenta sobre el patrimoni natural, encara no

comptam amb la necessària xarxa d’espais naturals protegits

per garantir la conservació d’aquest patrimoni.

A l’anterior legislatura es va fer un important avanç en

aquest sentit, però el govern actual ja ha actuat de manera molt

clara i molt ràpida en desfavor de la protecció i ens ha situat en

els darrers llocs a nivell estatal pel que fa a la protecció

d’espais naturals. Aquest moció parteix d’aquest fet concret

que acab d’esmentar i consta de tres punts que s’emmarquen en

un concepte molt clar, que és l’obligatorietat i la responsabilitat

del Govern de les Illes Balears de protegir..., -és que hi ha

molta remor- de protegir el patrimoni natural com a eina de

preservació dels nostres recursos i permetre un model

econòmic i social més sostenible.

Aquesta protecció s’ha de fer des del respecte a les

normatives internacionals, europees i estatals existents i des de

l’actuació clara, transparent i no arbitrària de l’Administració.

El Govern té el deure i la responsabilitat de protegir, no de

desprotegit; el Govern té el deure i la responsabilitat d’aplicar

les normatives per igual a tots els ciutadans, i el Govern té el

deure i la responsabilitat d’informar i no tergiversar les
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normatives existents per no crear confusió ni inseguretat als

ciutadans. Té el deure i la responsabilitat de protegir i

conservar. Actualment ningú no pot qüestionar l’obligatorietat

de protegir el patrimoni natural i la biodiversitat. Totes les

normatives internacionals, europees, estatals i també

autonòmiques, com la LEN, així ho contemplen. Podem fer

referència a la Carta mundial de la naturalesa de 1982; a la

cimera de Rio, a la qual un dels eixos fonamentals era la

necessitat de protegir la biodiversitat del planeta; a la

normativa de la Unió Europea, l’aposta per la ciència i natura

2000, que suposa una passa importantíssima per a la

conservació de la naturalesa aplicant les directives europees,

directiva d’aus i la directiva d’hàbitat natural de flora i fauna

silvestres, que són un requisit indispensable per integrar-se en

els programes i les xarxes de gestió sostenible, i també per

mantenir els ajuts econòmics d’Europa, tal com explicita la

normativa. La llei estatal de conservació de fauna i flora

silvestres, 4/89, és clara en la necessitat de conservar la

biodiversitat i el patrimoni natural. 

Tot aquest ventall ample de normatives va en la línia de

protegir, no de desprotegir. La desprotecció no es contempla

enlloc. En tot cas al revés que, com a la Llei 4/89, es fa

referència a un règim de protecció preventiu. L’objectiu de la

protecció és també permetre desenvolupar un model econòmic

i social més sostenible i passar de la protecció legislativa i

sobre el paper a la conservació, que és la gestió sobre el

terreny. Es tracta de revaloritzar el territori i el patrimoni

natural, sobretot perquè això és una aposta pel nostre futur

econòmic, i així ho recullen totes les normatives anteriorment

esmentades.

La declaració de parc natural o una figura similar afegeix a

la protecció urbanística existent sobre el paper, com la LEN,

noves possibilitats d’unificar normatives i facilitar-ne el

compliment, una regulació més precisa, posar en marxa

programes d’investigació, conservació i educació, així com

programes de millora social, econòmica i cultural de la

població i el seu entorn.

Per tant està clar que s’ha de protegir.

En segon lloc el Govern té el deure i la responsabilitat

d’aplicar les normatives esmentades igual per a tots els

ciutadans. Tenim un govern que actua de forma arbitrària. Ja

hem dit en reiterades ocasions, perquè així ho diu la

Constitució, que tots els ciutadans som iguals davant la llei. És

una gran irresponsabilitat que el Govern faci mesures

arbitràries en funció de criteris únicament electorals que

contravenen la normativa vigent. El Govern sap que totes les

normatives en referència a aquest tema, i concretament la Llei

4/89 estatal, a l’article 2.3 fixa que les polítiques de protecció

d’espais naturals s’han de fer amb independència de la

titularitat o el règim jurídic dels terrenys. Sap que ha de

protegir dins finques privades, sap que per fer la llei que es

presentarà el setembre -com ens va dir el conseller, que ni tan

sols no hi és- hi ha d’incloure aquesta norma bàsica. Ho sap

perquè els setze anys que va governar, anteriors al 99, i els pocs

parcs que va declarar, ho va fer dins terrenys privats i públics.

Ho sap perquè ara s’aferra a l’argument de la LEN per intentar

explicar la desprotecció de Cala d’Hort i Llevant i ja no diuen,

ja no diuen, que faran parcs naturals només a finques públiques.

Ara ho faran d’una altra manera. L’única manera és la mateixa

com ho va fer el govern anterior: seguir la normativa vigent, és

l’única manera que hi ha.

El Govern actua, per tant, de forma irresponsable i

incoherent, desprotegeix dos parcs naturals reduint-los a parcs

públics, a finques públiques, perdó, però la resta de parcs

declarats en percentatges elevats en finques privades no són

retallats. El PP a l’Estat i a totes les altres comunitats

autònomes declara parcs a finques privades, i no entraré en

aquest terreny perquè, com sabem, el Sr. Matas era el defensor

i sobretot el que gestionava totes aquestes qüestions, i ara aquí

es fa d’una manera distinta.

En tercer lloc el Govern té el deure d’informar i no

tergiversar les normatives existents per no crear confusió ni

inseguretat als ciutadans. Des del Govern i des del Grup

Parlamentari del Partit Popular es continuen alimentant les

mentides i les disfuncions informatives envers els parcs naturals

i la seva protecció. 

Tant per part del conseller a la interpelAlació com per part

del portaveu del Grup Parlamentari Popular, s’ha dit i s’ha

reiterat que la desprotecció dels parcs esmentats és fruit de la

política de l’anterior govern, de criminalització de la propietat

privada, confiscació i intervencionisme. Seria important que

concretassin aquestes acusacions, perquè si no el Govern i el

Grup del Partit Popular es fan seves les mentides sobre aquest

tema. Enlloc de la normativa -i si no que m’ho demostrin- dels

parcs de Llevant i de Cala d’Hort no es fa cap intervencionisme

en la propietat privada. Si es considera que totes aquestes

normatives de conservació esmentades qüestionen la propietat

privada, per què no varen derogar la Llei 4/89 quan governaven

a Espanya?, perquè l’únic que es va fer va ser seguir aquesta

llei que precisament és la llei que el Sr. Matas, que era el

ministre en aquell moment i que vostès tenien majoria absoluta

en el Congrés dels Diputats, no va derogar.

Les lleis estan per regular, per ordenar i per normativitzar,

no per confiscar, i si no llegeixin-s’ho bé, totes, totes les lleis.

On es va en contra de la propietat privada? Al contrari,

s’intenta revaloritzar el territori protegit, ordenar i millorar la

vigilància, la qual cosa repercuteix en positiu cap als

propietaris. Per primera vegada en la història de la comunitat

autònoma l’anterior govern va possibilitar ajudes directes als

propietaris per millorar les seves finques i, per primera vegada,

va donar la possibilitat a la participació a les juntes rectores

dels propietaris i a altres organismes. Siguin responsables,

perquè governen, i no alimentin arguments carregats de

mentides perquè això se’ls pot tornar en contra. Diguin la

veritat i amb la cara ben alta, que l’únic que no volen és

mantenir els parcs que va fer el govern anterior del pacte.

A partir d’aquests arguments marc la moció presentada

planteja, en primer lloc, restituir els parcs naturals de Llevant

i Cala d’Hort a la situació anterior a la Llei d’acompanyament.

No hi ha cap justificació objectiva per reduir al mínim aquests

espais; no hi ha cap estudi ambiental que avali aquesta decisió;

s’ha fet de la pitjor forma possible, eludint el debat i la

informació. Els valors d’aquestes zones continuen essent els

mateixos i actualment estan desprotegits, sense cap política de

conservació. La península de Llevant té una riquesa de
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biodiversitat molt important: en flora n’hi ha 200 que són de

flora que es troba en el catàleg de plantes vasculars de les Illes

Balears, 54 de les quals són endèmiques; és una excelAlent

mostra de l’avifauna balear, en total 90 espècies, 11 de les

quals són espècies amenaçades a nivell balear. El parc incloïa

11 ANEI, 3 ARIP i 24 espais d’alzinar protegit, i zones ZEPA

i LIC en base a les directives europees ja esmentades. Això pel

que fa a la riquesa biològica, però també s’ha de contempla la

riquesa cultural i social de la zona.

A Cala d’Hort una gran part del territori protegit és ANEI,

Cap Llentrisca i Sa Talaiassa. Aquestes àrees s’inclouen dins

les zones LIC i ZEPA en compliment de la directiva d’hàbitats,

i té una gran varietat d’hàbitats naturals molt notables i

representatius de les Illes Pitiüses: hàbitats marins, penya-

segats, hàbitats rupícoles, llits de torrents amb comunitats (...),

pinar, savinar, s’han identificat 125 taxons, un total de 21

endemismes, etc.

Aquestes dues zones es troben amb importants amenaces a

causa de projectes urbanístics que es volen dur a terme. Els

objectius de la protecció d’aquests espais era també la

conservació i revalorització per possibilitar, com he dit abans,

un model econòmicament i socialment sostenible a través d’una

gestió eficient, amb la participació de tots els implicats. Els

parcs vertebren i organitzen fluidament programes de millora

social, econòmica i cultural de la població resident i el seu

entorn. Ara, aquest suposam que és el model que vostès no

volen.

El segon punt ha estat prou explicitat en els arguments

anterior: ajustar-se a la normativa vigent i d’obligat compliment

per als govern europeus i autonòmics, tal com varen fer tots els

governs anteriors, i on queda clar que la protecció d’un espai

natural no té res a veure amb la seva titularitat.

El tercer punt insta a no permetre que aquestes desprotecció

doni lloc a projectes urbanístics o a activitats com camps de

golf, extraccions d’arena, etc., incompatibles amb l’objectiu de

preservació de les àrees naturals excloses dels parcs. La

desprotecció té conseqüències molt clares: un parc permet

millorar la vigilància del territori, la qual cosa significa detectar

irregularitats urbanístiques i de tot tipus; ara això es relaxa.

Però sobretot el que ens preocupa és que hi ha projectes

urbanístics i altres actuacions en aquests indrets que demanen,

o demanam, o consideram que no s’han de dur a terme, i

concretament els les diré, perquè les sàpiguen. 

Construcció de nous camps de golf: el projecte de camp de

golf de Son Jaumell, devora Cala Agulla a Capdepera, no es

podia dur a terme amb la protecció del parc; el camp de golf de

Cala d’Hort també era un projecte que la protecció de Cala

d’Hort no permetia, no sabem què passarà. La possibilitat

d’edificacions de més de 100 nous xalets dins sòl rústic dins

zones ANEI i zones forestals i agrícoles conservades, no sabem

què passarà. La possibilitat d’extreure arena dels fons marins

ubicats davant Cap Ferrutx a Artà per a la regeneració artificial

de platges, entre elles Cala Agulla a Capdepera, no sabem...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. No sabem què passarà. La

possibilitat de realitzar activitats turístiques esportives sense

cap regulació, com són les excursions dels tot terreny dins

zones naturals, no sabem què passarà. Manca de vigilància,

protecció i ajuda a la conservació de les finques privades, que

ara per ara no queda gens clara.

Per tant suposam que no s’ha desprotegit per poder

permetre aquest projectes, suposam que només s’ha desprotegit

precisament només perquè ho va fer el pacte, no hi ha cap altra

raó. Suposam, per tant, que aquests projectes no es duran

endavant, perquè si no evidentment vostès hauran llevat aquests

parcs perquè es puguin fer camps de golf, perquè es pugui

construir o perquè es puguin continuar fent extraccions d’arena

als voltants de les nostres illes. I els he de dir que recordant la

història del Partit Popular, la llarga història del Partit Popular,

sempre han estat més a favor dels projectes de destrucció del

nostre territori que de conservació, però esperam que aquesta

vegada protegeixin, facin una bona conservació malgrat sigui

amb un altre nom, ja que el nom de parc no els agrada...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Margalida Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. Ara acab tot d’una, Sr. President. 

...i conservin, maldament ho facin amb un altre nom, a

nosaltres el nom ens és absolutament igual, però que sigui de

veritat, i no com sempre, i que sobretot ho facin amb la legalitat

vigent i amb tot el que en aquest moment està a nivell

internacional. La nostra biodiversitat no és un tema amb el qual

es pugui jugar, la nostra biodiversitat requereix d’una protecció

i vostès, el Govern i el Partit Popular que li dóna suport,

evidentment, han de donar suport a aquesta moció perquè si no

entendrem que realment no els interessa en absolut la protecció

dels nostres espais naturals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Maria

Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és vera

que de poc ençà hem parlat molt de parcs naturals. Aquesta és

la tercera vegada en poc temps que parlam de la política

d’espais naturals que aplica el Partit Popular o, millor dit,
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hauríem de dir, crec, de la política destructora d’espais naturals

del Partit Popular, i si les coses no canvien crec que haurem de

parlar-ne moltes vegades més, perquè les mesures que s’estan

imposant darrerament són molt greus.

La decisió de reduir la superfície dels parcs a finques

públiques ha significat una passa enrere, la major passa enrere

que s’ha produït en el camí de la protecció del territori. Amb

l’exclusió de les finques privades dels parcs de Llevant i Cala

d’Hort han fet recular les Balears al lloc número 14 de les

comunitats autònomes quant a percentatge de superfície

terrestre protegida. A les Illes sols es disposa ara d’un 1,7% del

territori amb alguna fórmula de protecció, molt enfora del 43%

de les Canàries, que encapçalen aquest rànquing. Amb la

incorporació de Llevant i Cala d’Hort ens havíem colAlocat en

el lloc setè, un lloc superat només per Canàries, Astúries,

Cantàbria, Andalusia, Madrid i Euskadi, però ara, com que hem

reculat tant, sols tenim al darrera la comunitat valenciana,

Castella-La Manxa i Extremadura. També som la comunitat

amb menys territori protegit per habitant; consideram això una

paradoxa si tenim en compte que el producte interior brut per

habitant de Balears duplica el de moltes de les comunitats

autònomes més proteccionistes.

Les Balears, amb el Partit Popular al front, segueixen un

camí invers al de la resta de comunitats autònomes de l’Estat

espanyol i de la resta d’Europa. En lloc d’avançar en el camí de

la protecció van i destrueixen el que hi ha protegit, una actuació

sense precedents ni aquí ni a cap altre lloc del món occidental.

S’ha destruït un parc que s’aprovà per salvar una de les zones

menys castigades pel formigó, que és la península d’Artà. La

reducció dels parcs naturals a la mínima expressió no respon a

cap criteri mediambiental, sols respon a una promesa electoral

forassenyada per acontentar alguns propietaris que es queixaren

perdien valor en ser inclosos dins el parc. Està clar que el valor

que perdien era en base a l’especulació urbanística però el PP,

fidel a un dels seus principis, va assumir com a pròpia aquesta

demanda dels propietaris i el que va fer va ser desfer el que

estava fet, i a partir d’aquí ja el que interessa pareix ser és el

que ha interessat sempre al Partit Popular, que és fomentar la

construcció de manera irrefrenable.

Els valors naturals -ja ho hem dit aquí moltes vegades, des

d’aquesta tribuna- no es distribueixen, no s’autoorganitzen

segons qui en sigui el propietari, i això ho sabem tots, el Partit

Popular també, que ho sap, no ens engana quan ens posa les

excuses que posa, ho sap ben cert perquè en altres comunitats

autònomes i a nivell de Ministeri de Medi Ambient ha actuat

d’aquesta manera. Ni el patrimoni natural ni els usos econòmics

no es concentren en la propietat pública. De fet els usos a

promocionar no tenen sentit en els espais públics, sols tenen

justificació dins els espais privats. La funció de l’Administració

com a propietària d’espais naturals és diferent de la que ha

d’exercir a les finques privades incloses dins els parcs. El

Govern ha d’incentivar les iniciatives privades per al

desenvolupament socioeconòmic de la comarca.

Els criteris que decideixen si una zona és susceptible de

protecció o no són les característiques naturals del terreny, la

flora i la fauna; per això bona part de l’àmbit del parc natural

es troba actualment dins la Xarxa Natura 2000 i està afectada

per dues figures de protecció europees: zona d’especial

protecció per a les aus, ZEPA, i lloc d’interès comunitari, LIC.

Amb el retall del parc bona part d’aquests espais han deixat de

tenir mesures d’ordenació i gestió, cosa per la qual clarament

s’estan incomplint els compromisos assumits davant la Unió

Europea, ja que el Govern ha deixat de tenir la gestió per

vigilar, protegir i ajudar la conservació de les finques privades.

El Govern, ho recordam, va anunciar que a partir de gener

negociaria convenis individuals amb els propietaris interessats

en formar part del parc. No sabem si n’hi ha qualcun, ja; no

sabem què li han promès; no sabem quins avantatges li

suposarà estar ara dins l’àmbit del parc; no sabem si se li han

fet propostes atractives i engrescadores o més bé si són

propostes dissuasives per demostrar que el parc no tenia cap

sentit. No ho sabem, de moment no en tenim notícies. 

També es va dir, ho va dir el Sr. Conseller a una de les

seves compareixences, que en vuit mesos tendríem clar el que

es faria, i si no es tenia clar el que es faria, per què es va fer?

Nosaltres consideram, i ho hem dit en altres ocasions, que

hagués estat molt més lògic primer aclarir-se i després actuar.

Només hem vist fins ara, i pels mitjans de comunicació,

unes propostes que es fan als propietaris del parc de Mondragó.

Sabem que el Govern pagarà un cànon als propietaris de

Mondragó perquè és parc, només perquè és parc, no en base a

cap programa, tampoc no el coneixem. Suposam a partir

d’aquest fet que als altres propietaris dels altres parcs també els

pagaran. Si fan tenir ver que faran parc, tal i com varen

prometre, que la Serra de Tramuntana també serà un parc,

suposam que també pagaran els propietaris, pagaran els grans

propietaris, pagaran a la família March i suposam també que

pagaran al Sr. Cañellas per Ses Salines; suposam que no voldrà

parts i quarts davant ningú.

Nosaltres donam suport, Sra. Rosselló, a la seva proposició

no de llei, a aquesta moció, perdó, als seus dos primers punts.

I me permeti que li faci una observació del tercer punt, que

consideram o creim, interpretam, que és quasi la constatació

que el Partit Popular no votarà els dos primers, i nosaltres

creim que aquest tercer punt l’han redactat vostès com a un crit

d’alerta davant les iniciatives que podran tenir llum verda si

continua la situació actual de desprotecció total. La Sra.

Rosselló ja ha fet esment que han obert les portes a aquestes

possibilitats de construcció de camps de golf, de xalets en sòl

rústic, d’habitatges dins parcelAles dins zones agrícoles ben

conservades, aquestes activitats esportives que ha dit sense cap

control, i és per això que creim que aquest tercer punt ha estat

com aferrar-se a una pedra quasi, a una pedra per salvar-se,

perquè si no és contradictori amb els dos primers punts que

proposen. Crec que li hem de dir, Sra. Rosselló, que nosaltres

sí donarem suport a aquest tercer punt i creim que el Partit

Popular, si vol demostrar, si vol constatar, si realment diu ver

quan diu que la seva intenció és protegir, també l’aprovarà, ara

tenen una bona ocasió per fer-ho i si no demostraran tot el

contrari del que ens prediquen quan diuen que la seva voluntat

és de protecció i no de destrucció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Maria Seguí.
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LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. El Grup Parlamentari Socialista, com no podia ser

d’altra forma, està a favor d’aquesta moció presentada pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i defensarà els

arguments a favor amb la mateixa contundència que s’ha fet,

com ja s’ha dit en aquesta cambra, en altres ocasions amb

figures diferents de debat.

El parc natural és una figura de protecció de la biodiversitat

i d’aprofitament dels recursos naturals, sostenible, que

permetran mantenir un país més ric i equilibrat en patrimoni

natural i cultural, ja que les conseqüències de la conservació

d’aquest parc, d’aquest territori, van més enllà dels àmbits de

l’esfera econòmica de la nostra comunitat, entre d’altres,

possibilitaran la venda millor del nostre producte turístic. Per

tant, els parcs naturals són una aposta clara de revalorització de

l’arxipèlag com a destí turístic que descansa fonamentalment en

el gaudi dels recursos naturals escassos per la seva limitada

superfície i, també en el cas insular, molt fràgils. La protecció

dels espais naturals constitueix idò una tasca imprescindible per

a la salvaguarda de l’equilibri territorial i per a la salut

ecològica de les nostres illes, és una mesura de present,

evidentment, però també una inversió de futur per als habitants

de la nostra comunitat.

En el marc comparatiu d’anàlisi, com ja s’ha citat també en

aquesta cambra pels que m’han precedit, coneixem les fites

mediambientals internacionals i nacionals de protecció com les

declaracions, les cartes mundials, les conferències

internacionals, la d’Estocolm del 72, la Carta Mundial de la

Naturalesa del 82, la Declaració de Río del 92, l’Agenda 21, la

Declaració de Malmö a Suècia del 2000, i també els convenis

internacionals que Espanya té signats sobre conservació de la

naturalesa des del de Ramsar del 71 fins al de Desertificació

del 94. Però és la Unió Europea, amb les seves diverses

directives, la que ens marca de més prop la política a seguir en

protecció de biodiversitat. El desenvolupament de la Xarxa

Natura 2000, resultat de l’aplicació de les directives europees

d’aus i d’hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

constitueix la iniciativa més important per a la conservació de

la naturalesa a escala europea.

El 22% de la superfície terrestre espanyola està ocupada per

llocs d’interès comunitari. Les Balears tenen un 18,5% de la

seva superfície declarada com a LIC, aquests, els LIC, són les

zones que es troben amenaçades de desaparició a la seva àrea

de distribució natural o que aquesta àrea de distribució natural

és reduïda perquè ha sofert regressions o és molt reduïda, o són

exemples aquests LIC de característiques típiques d’una o

varies de les regions biogeogràfiques, com la Mediterrània

entre d’altres. Com ja s’ha assenyalat també pels que m’han

precedit o per les que m’han precedit, precisament un dels

objectius del PORN de Llevant i del de Cala d’Hort era complir

les directives europees d’aus i d’hàbitats pel que fa a la

protecció i ordenació de les zones que aquestes directives

afecten i que s’inclouen dins dels àmbits dels dos plans, o que

s’incloïen. També es pretenia facilitar la inclusió dels parcs a

la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea i la integració en els

programes i xarxes de gestió sostenibles, adreçats a fer viable

els tractats sobre la biodiversitat de Río del 92. Amb la

desprotecció es contravé també aquesta normativa europea.

També s’han citat de forma reiterada els articles diferents

de la Constitució, referits a protecció i millora de la qualitat de

vida i defensa i restauració del medi natural, i de com també,

amb la mateixa finalitat, la Constitució expressa explícitament

que es dispensarà un tractament especial a les zones de

muntanya, aquest era el cas clar del parc de Llevant. Però bé,

és la Llei 4/89, de 27 de març, la que, evidentment, té la

voluntat clara de conservació i restauració i prevenció dels

espais naturals, ja que és l’única que contempla, a nivell o amb

rang estatal, un règim de protecció preventiva aplicable a zones

ben conservades actualment, però amenaçades d’un potencial

factor de pertorbació. Els espais que conformaven els dos parcs

desprotegits, des de l’1 de gener desprotegits, es troben

amenaçats per l’avanç constant de la urbanització que a les

Balears no ha deixat de créixer o no ha deixat d’exercir pressió,

per moltes figures de protecció que hi hagi a la LEN des de la

dècada del setanta.

Però, per tot això, per tot el que hem assenyalat, la creació

dels parcs a la passada legislatura va significar un increment

quantitatiu i qualitatiu d’espais protegits, no només en parcs

naturals sinó també en altres figures de protecció. Era una nova

concepció del territori que passava de la simple protecció de

valors naturals a la gestió i a la integració harmònica d’aquesta

conservació del paisatge, de la flora i de la fauna dins un

context d’activitat humana -quan parlam d’activitat de gestió

incloem l’activitat humana. Per tant, en el criteri del Grup

Parlamentari Socialista la concepció política derivada

d’eliminar una gran part de la superfície dels anteriors parcs

naturals, dels dos darrers creats a l’anterior legislatura,

reflecteix, al nostre parer, una manca de respecte per la

protecció mediambiental i una manca de sensibilitat enfront

dels recursos naturals existents a la nostra comunitat, que són,

per definició, escassos. Constitueix una proposta que sols

obeeix a complir els compromisos adquirits a un programa

electoral, sense tenir en compte les conseqüències esbiaixades

que aquests compromisos produeixen sobre el territori. L’òptim

del territori, per assegurar la protecció de la biodiversitat, de les

activitats tradicionals i la cultura, s’estableix entorn el 12% i

estam molt lluny d’aquest òptim, no arribam ni al 2%, mentre

altres exemples, no citats avui encara en aquesta cambra, com

pugui ser la província de Barcelona, estan entorn d’un 11,7%

de protecció dins la província, en canvi, la regió metropolitana,

la zona protegida arriba a un 22%.

Al mateix temps, el criteri que els recursos naturals i

ambientals i paisatgístics, materialitzats en parcs en aquest cas,

sols s’han de mantenir a les finques públiques no obeeix a cap

de les raons de perquè es crearan els dos parcs desprotegits, ni

raons de conservació ni raons físiques ni biogeogràfiques ni de

recursos. La desprotecció, i aquest és el punt més feble, al parer

del Grup Parlamentari Socialista, del discurs del Partit Popular,

s’ha fet sense tenir un model alternatiu substitutiu de protecció,

s’ha fet abans d’estar elaborada la nova llei que regularà els

parcs, no s’ha esperat a tenir-la feta, primer, amb presses s’ha

desprotegit molt abans d’esperar tots els tràmits legislatius de

la nova llei que se’ns ha dit en aquesta cambra que es durà a

terme. Desprotecció sense debat, en aquest desitjable un debat

parlamentari, ja que, per contra, la creació dels parcs sí que va
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anar acompanyada de debat, de procés participatiu i informatiu

de molts d’agents socials, d’exposició pública, per millorar el

pla d’ordenació d’usos. Desprotecció que també posa en

entredit els convenis d’Espanya en el marc de la Unió Europea

respecte de zones d’especial protecció per a aus i llocs d’interès

comunitari. Desprotecció que es contradiu amb la política de

Madrid, que era fins ara del seu mateix color polític, Doñana

parc natural s’ha ampliat en 3.400 hectàrees recentment, gener

del 2004, amb participació de la Junta de Andalucía i el

Ministeri de Medi Ambient. El Sr. Matas, quan era ministre de

Medi Ambient, posa en marxa el parc nacional de la Sierra de

Guadarrama, amb més de 109.000 hectàrees de finques

públiques i privades, aquesta fórmula públic i privat que fins

ara hi havia a Balears en els parcs deixa d’agradar-li al Sr.

Matas a nivell estatal quan és president d’aquesta comunitat.

Desprotecció que implica avui arbitrarietats entre propietaris de

diferents parcs; Mariano Servera, el president de l’Associació

de la Defensa de Llevant, exdirector de l’organisme autònom

de Gestió de Parcs, assenyalava en els mitjans de comunicació,

meitat de febrer, deia textualment: “En tenir la possibilitat

d’elegir, els propietaris de Llevant confien, en arrancar el

Govern, unes millors condicions que a Mondragó per entrar en

el parc a través de conveni”; continuava: “Hem de concretar les

condicions, obligacions i compensacions que hauran d’assumir

i rebre els propietaris que estiguin al parc”. La situació és molt

diferent que a Mondragó, o sigui, primer, arbitrarietats i

diferències entre ciutadans de primera i de segona, entre

propietaris de primera i de segona, i segon, segons siguin les

prestacions o les contraprestacions, decidirem si hi entram o no,

ja que no ens conformarem amb les que es donaren a

Mondragó.

Ja hem sentit a dir varies vegades al PP en aquesta cambra

que és el seu partit, quan ha governat, el que ha duit a terme

una política proteccionista a favor d’espais protegits, citant com

a argument d’autoritat la LEN del 91. La LEN, rebaixada o

pràcticament inexistent a les Pitiüses en aquesta sisena

legislatura, imposa mesures restrictives i prohibitives a

l’edificació, evidentment en aproximadament un 33% del

territori; però, tal i com va assenyalar la Sra. Walstrom,

responsable de Medi Ambient a la Unió Europea, la prohibició

d’edificar no significa protegir. A Europa sòl protegit és sòl

gestionat, protegir és gestionar espais i la LEN no contempla

cap figura de gestió, és la Llei 4/89 la que així ho fa a través

dels PORN. Per aquesta raó es va protegir a la legislatura

anterior perquè es creia en la protecció i en la gestió i perquè

Europa ho obligava, cosa que haurà de fer també aquest

Govern si no vol que la Unió Europea li estiri les orelles, si ja

no les hi ha estirat, per haver desprotegit i li retiri les

subvencions per a projectes mediambientals. Per tant, no tenim

el 33% del territori protegit segons Europa, sinó sols l’1,98%,

un dels menors d’Espanya.

En el programa electoral del PSIB-PSOE, en el qual

confiaren moltes ciutadanes i ciutadans el maig del 2003 i que

es manifestaren també en contra de la política territorial i

ambiental d’aquest Govern el passat febrer, i que contra el seu

tarannà, marcat pel no voler escoltar, que els ha passat factura

a les darreres eleccions generals, en el programa, dic, s’hi

esbrinen les raons del perquè continuar amb la política de

protecció dels espais naturals i de les mesures que s’haurien de

prendre per enriquir i incrementar l’extensió dels parcs. Perquè

els espais naturals protegits asseguren la salvaguarda del

patrimoni natural i cultural; perquè permeten aconseguir un

territori equilibrat; perquè permeten la conservació de la

biodiversitat, excepcional en comptar amb nombroses espècies

endèmiques i limitades a les nostres illes; perquè la marca de

parc natural és un valor afegit a la imatge de les Balears i

perquè les actuacions s’han de fer tenint en compte els

propietaris, que són, fins ara, els que han contribuït a mantenir

l’equilibri ecològic de les zones.

Els parcs naturals permeten incentivar també la recuperació

dels paisatges agraris. I finalment, una altra de les actuacions

fonamentals per continuar amb la política de protecció, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Seguí, per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies, Sr. President, ara acab.

... s’hauria d’encaminar amb la compra d’espais vulnerables

amenaçats per protegir-los, amb algunes de les diferents figures

que contempla la legislació vigent i destinar-hi recursos per

gestionar-los.

Per tant, fins que no se’ns demostrin les bondats de texts

alternatius, creim que la Llei 4/89 és bona, és suficientment

àmplia com per adaptar-se a les diferències territorials existents

i sobretot ens reafirma en la idea que no havia de desprotegir-se

res sense abans tenir un text alternatiu, això mai.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seguí. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Rosselló, no per cridar més i per insultar el Partit Popular té

més raó, més aviat crec que la perd, perquè açò ens demostra

la forma en què vostè funcionava abans al front de la

conselleria.

En relació amb el primer apartat de la moció, d’instar el

Govern de les Illes Balears a restituir els espais naturals a la

situació anterior al canvi de delimitació de parcs naturals,

mitjançant la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures

tributàries i administratives, li hem de dir que el conseller de

Medi Ambient a la seva interpelAlació va respondre sobre

aquest tema i ja va explicar les raons que han decidit al Govern

de les Illes Balears a modificar la delimitació de parcs naturals

aplicada al parc de Llevant i a Cala d’Hort. Les raons van ser,

en la nostra opinió, prou clares i contundents, però no tenc cap

inconvenient a recordar-les al grup parlamentari autor de la

moció.
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En essència, l’objectiu que ha pretès assolir el Govern de

les Illes Balears amb aquesta mesura, que ara vostès volen

tornar enrera, ha estat restituir una situació de fet que l’anterior

govern va imposar sense més arguments que una voluntat

unilateral en la forma i arbitrària en el fons. De fet, els suposats

informes que havien de suportar la declaració de parc natural

de la península de Llevant i de Cala d’Hort no eren pròpiament

uns informes, eren tres folis; sinó més bé un pretext

suposadament legalista, complimentat de qualsevol manera i

elaborat sense el més mínim rigor; de fet eren un vertader atac

a la seguretat jurídica que ha de presidir les actuacions d’un

govern, que s’ha de guiar sempre amb les seves accions pel

respecte més escrupolós al principi de legalitat i no agafar

perilloses dreceres legals a l’hora d’intentar assolir els seus

objectius polítics. En segon lloc, la declaració de parc natural,

aplicada als esmentats espais, no va comptar en cap moment ni

amb el suport ni tan sols amb els consentiment tàcit dels

propietaris de les finques privades incloses en aquests parcs.

És cert, tornarem a insistir en aquest punt més endavant,

que el principi de propietat no pot ser determinant com a criteri

únic a l’hora d’optar per la protecció d’un determinat espai

natural que tengui un interès especial des del punt de vista

ecològic o paistagístic, però açò no justifica l’actuació

prepotent i fins i tot sectària que va adoptar l’anterior govern a

l’hora de declarar parc natural unes determinades àrees, sense

ni tan sols escoltar les opinions dels seus propietaris. Tot i així

podria haver-se donat el cas, i així probablement ho hagués

acceptat l’actual govern, que els dos factors que acab

d’anomenar, informes preceptius i opinió dels propietaris,

haguessin estat qualitativament irrellevants comparats amb la

necessitat de protegir amb urgència uns espais com els que hem

anomenat, en el cas que aquests haguessin estat considerats que

calia protegir amb caràcter d’emergència. Però aquest supòsit

tampoc no es va donar, perquè, de fet, ni la península de

Llevant a Mallorca, ni Cala d’Hort a Eivissa formaven part del

catàleg d’espais que la Llei d’espais naturals, la LEN,

recomanava protegir de manera especialment prioritària, en

virtut dels seus valors ecològics i paisatgístics.

I les senyores i senyors diputats han de recordar que la LEN

ha estat i continua sent l’instrument normatiu més eficaç i més

complet i amb un major consens social i polític a l’hora de

dissenyar un mapa de la protecció dels espais naturals a la

nostra comunitat. Els diré més encara, les Directrius

d’Ordenació del Territori, les DOT, varen avalar en el seu

moment els criteris proteccionistes incorporats per la LEN i

plasmats a l’esmentat mapa proteccionista; un mapa que, convé

recordar-ho, a la seva arbitrària declaració de parc natural a la

península de Llevant i Cala d’Hort, l’anterior govern va voler

modificar de forma encoberta i per la via dels fets consumats,

en lloc d’impulsar una modificació de la LEN pel procediment

reglamentari, és a dir, amb llum i taquígrafs. I és especialment

curiós que açò ho hagin fet precisament els mateixos que ara

acusen el Govern de modificar la delimitació de parc natural a

Llevant i a Cala d’Hort, mitjançant una llei que, amb la seva

particular manera de veure les coses, suposadament evita el

debat polític i social.

En el segon punt de la seva moció insta el Govern a dur

endavant una política de protecció d’espais naturals, ajustada

a la Llei estatal 4/89, de conservació d’espais naturals, i a la

Directiva 92/43 relativa a conservació dels hàbitats naturals.

Els autors de la moció obliden que el Govern de les Illes

Balears aplica la Llei estatal 4/89 en aquells espais on l’esperit

de la norma així ho indica. Com exemple tenim les mateixes

finques públiques de Llevant i Cala d’Hort, és més, quan ens

referim al cas de la península de Llevant i Cala d’Hort, les

seves finques públiques compten amb nivell de protecció

màxim, és a dir, una ANEI més la pròpia declaració de parc

natural, sense oblidar que aquests espais es mantenen amb el

grau de protecció intacte les reserves naturals, independentment

de la seva titularitat. Però el que no hi ha és cap argument

seriós que expliqui la necessitat d’estendre la delimitació de

parc a les finques privades, a no ser que, com a argument donin

com a acceptable l’especial predisposició de l’anterior

consellera de Medi Ambient a imposar als propietaris d’aquests

espais una determinada fórmula de protecció, de manera

unilateral i sense atendre més raons que aquesta mena de

fonamentalisme burocràtic de què fa gala a l’hora d’aplicar

unes normes proteccionistes que no poden ser interpretades de

manera automàtica i sense lloc per cap tipus de matís ni de

negociació.

En el seu punt tercer, la moció vol que el Parlament de les

Illes Balears insti el Govern a no permetre que el canvi de

delimitació de parcs naturals, fet mitjançant la Llei 10/2003, de

mesures tributàries i administratives, doni lloc a projectes

urbanístics o a activitats tals com urbanitzacions, camps de

golf, extraccions d’arena del fons de la mar, incompatibles amb

l’objectiu de preservació de les àrees naturals que han resultat

excloses dels parcs. Les àrees naturals excloses dels parcs

naturals de Llevant i Cala d’Hort gaudeixen del nivell de

protecció derivat de la seva declaració com a ANEI o bé la

pròpia de sòl rústic comú. Igualment, aquestes àrees podran

acollir-se a la nova figura de protecció que determinarà la llei

d’espais protegits que elabora la Conselleria de Medi Ambient,

i que serà presentada en aquesta cambra per a la seva aprovació

durant el darrer trimestre d’aquest any. Amb aquesta protecció

queden, en opinió del Govern, suficientment preservats els

valors naturals, ecològics o paisatgístics d’aquestes àrees,

establint els mecanismes de protecció adequats. 

Pel que fa referència als supòsits que la Sra. Rosselló

planteja a la seva moció, li vull recordar que les actuacions

urbanístiques són competència dels ajuntaments, i que en el cas

que aquests vulguin actuar en àrees protegides hauran de

procedir a una revisió puntual del seu ordenament urbanístic,

i aquest, a la vegada, haurà de ser validat per la Comissió

Insular d’Urbanisme dels consells insulars. Per tant hi ha

fórmules de tutela i control suficients per evitar que decisions

unilaterals dels ajuntaments, que són -insistesc- els competents

en la matèria, puguin fer malbé la preservació d’aquestes àrees,

malgrat ja no formin part de la delimitació del parc natural.

Finalment vull tranquilAlitzar la Sra. Rosselló en relació a la

possibilitat d’actuar en el medi marí en la finques privades

excloses, el medi marí, excloses dels parcs natural de Llevant

i Cala d’Hort. Cap dels espais, illots, reserves naturals que

formen part de la delimitació dels esmentats parcs, no ha estat

exclòs a partir de l’entrada en vigor de la Llei 10/2003, per la

qual cosa el medi marí d’aquestes àrees conserva el nivell de

protecció anterior i, per tant, està garantida la seva preservació

a tots els efectes.
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(Remor de veus)

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular no pot

prendre en consideració la moció presentada pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds en relació a la

protecció d’espais naturals, i no ho pot fer perquè la proposta

es fonamenta en una sèrie d’arguments reiteratius en una

matèria que aquest govern ha explicat de manera clara i en base

a una doctrina política que apunta cap a vies de protecció

efectivament diferents a les que l’anterior govern va impulsar,

especialment pel que fa referència a la involucració dels

propietaris de les àrees a protegir.

En definitiva, apostam per fer feina en un clima de consens

i de diàleg entre totes les parts afectades, a fi que d’una vegada

per totes puguem reubicar el debat sobre protecció d’espais

naturals en un escenari allunyat de la crispació i l’enfrontament

que va caracteritzar l’actuació de l’anterior govern en aquesta

matèria.

Vostès, senyores i senyors diputats, Sra. Rosselló, a base de

dir mentides arriben a creure-se-les. Nosaltres sí que deim la

veritat amb la cara ben alta i deim el que vertaderament volem

fer, les propostes -el Sr. Conseller sempre ho ha dit- molt

clarament. Li hem de recordar que precisament la LEN, les

DOT i la declaració de Menorca reserva de la biosfera varen

ser possibles gràcies als governs del Partit Popular en diferents

ocasions. Vostès mesclen ous amb caragols i no podem

comparar uns espais paisatgístics amb altres, ni a les Illes ni a

la península. Amb el seu cinisme de sempre volen demonitzar

els propietaris, que en realitat, com s’ha dit aquí, han estat

sempre els que han defensat el medi ambient i els espais

naturals, i per tant es mereixen el nostre respecte, el respecte

dels governants, i cercar per tant el consens necessari amb ells.

Li he de recordar també que els tot terreny, Sra. Rosselló,

hi anaven quan vostè governava. Ara, quan governa el Partit

Popular i aquest conseller, els tot terreny ja no hi són.

Gràcies.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Ja per tancar aquesta moció té la

paraula l’Hble. Diputada la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

bé, en primer lloc he de dir que no em ve de nou aquesta

intervenció de la portaveu del Partit Popular perquè

evidentment ha fet una reiteració no d’arguments, sinó

senzillament de consignes que s’ha de donar envers aquest tema

i, per tant, tancar-lo.

Però per al nostre grup no està tancat. Això és un tema que

clarament està obert, perquè li vull tornar a repetir, i li ho dic

amb tota la..., supòs que vostè llegeix molt sobre aquests temes,

que tot el que han fet fins ara respecte a la desprotecció dels

espais naturals ho han fet sense seguir la normativa que existeix

a l’actualitat i per tant veig que el primer punt d’aquesta moció,

restituir els espais naturals, això no ho fan comptes fer perquè

senzillament no hi ha motius justificats, cap dels que vostè

m’hagi donat, que realment sigui una justificació seriosa,

objectiva i responsable, i en funció de qualque normativa a la

qual vostè m’hagi fet esment, perquè de l’única cosa de què

m’ha sabut parlar en tot cas ha estat de qüestions en les quals

jo no vull entrar perquè crec que no val ni la pena.

No m’ha vengut de nou perquè també veig que evidentment

al Partit Popular, com sempre ha fet durant els 16 anys que va

governar i ara que torna governar després de quatre, la

protecció li interessa molt poc. Allò que li interessa és

precisament no protegir, i de fet jo li vull recordar, perquè crec

que val la pena ja que vostès recorden sempre el que han fet,

que tots els petits espais que es varen protegir, fos Mondragó,

fos S’Albufera des Grau i fos Sa Dragonera, que és un cas apart

perquè evidentment això sí que és públic, però també s’hi ha

d’incloure, va ser a causa de la pressió popular; a més ho varen

fer per decret, no varen fer cap tipus d’intervenció amb els

propietaris, sinó que senzillament va ser un decret amb el qual

es va aplicar. En aquest cas nosaltres en determinades qüestions

no ho haguéssim fet igual, però evidentment tot allò que era

protegir ens semblava bé en aquella època, que fa bastants

d’anys.

Per tant, la seva manera de fer les coses no sé què com així

em pot dir el que em diu, perquè es veu que els processos que

vostès han fet han estat i jo els ho explicaré. Primer, el parcs

que varen fer abans del 99 varen ser poquets i degut a la pressió

popular i cada un li podria contar la història. En segon lloc, ho

varen fer a cop de decret. En tercer lloc, amb els propietaris

que han tengut més problemes i que no varen saber resoldre, a

veure si ho resolen, son amb els 400 o 600 propietaris del Parc

de Mondragó, que vostès precisament varen crear un problema

allà i no el varen saber resoldre en el seu moment. En quart

lloc, a més allò que han fet ara de desprotegir dos espais

naturals protegits, no ho han fet per tot allò que vostè em diu,

senzillament ho han fet perquè ho varen voler llevar d’enmig i

ho han fet de la pitjor manera possible i és a través de la llei

d’acompanyament. No em parli per tant, ni de consens, ni de

fer les coses amb un procés determinat, aquí no hi ha hagut

processos, hi ha hagut cops de decret i cops de llei

d’acompanyament. Això és l’únic que ha fet el Partit Popular

i tot per, o protegir per pressió popular, o desprotegir que és

allò que a vostès els agrada i volen.

Per tant, en aquest sentit jo no entraré en moltes qüestions

perquè vostè crec que està desinformada i crec que convendria

que fes una lectura, com dic, a les lleis actuals i vigents, en els

PORN que es va aprovar de Cala d’Hort i de Llevant i veurà

que totes aquestes qüestions que vostè diu no hi són.

M’agradaria que digués on les ha trobades. Dir-los per al seu

informe a tots els del Partit Popular que precisament mai, mai

s’havien fet tantes consultes a tants de propietaris, a tantes

organitzacions com es va dur a terme tan en l’elaboració del

Parc de Cala d’Hort com en l’elaboració del Parc de Llevant.

Aquí tenc tota la llista que li podria llegir, totes les reunions

que hi va haver, taules informatives, exposició pública,

informació propietari per propietari, es va fer tot allò que diu

el procés de la Llei 4/89, consulta pública, informació,
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exposició pública, etcètera. Coses que vostès en cap moment i

en cap parc han fet i sinó els fets són aquests no són altres.

En segon lloc també dir-li el tema dels informes. Ara els

informes els preocupen, quan el Sr. Matas va dir que els

informes realment era un tema que preocupava poc a aquest

Govern. A mi sí que em preocupen perquè sense informes i

sense una bona planificació difícilment es poden fer actuacions

coherents i sostenibles. Els informes, vostè supòs que té el

PORN i si no jo li puc fer una còpia d’una còpia que jo tenc i

podrà veure tots els informes que hi ha, tots els estudis que hi

ha i evidentment no els ha fet aquesta persona, sinó que els han

fet estudiosos de la matèria. Li he dit totes les directives a les

quals s’emparaven aquests àmbits, tan de Cala d’Hort com de

Llevant i per tant, això vostès no ho poden eliminar d’un

plumazo, com si no tengués res a veure.

Per tant i anant concretant, li he de dir que evidentment la

seva política és la de sempre, ara faran una llei, l’esperarem i

l’estudiarem, però ara per ara i fins ara l’únic que han fet és,

com ja li he dit, petits parcs a cop de decret i a cop de

desprotecció i a cop de llei d’acompanyament. En segon lloc

també veig que vostès no volen seguir una política de protecció

d’espais naturals ajustada a la Llei estatal 4/89. Jo no comprenc

com vostès no volen donar suport al punt número 2 de la moció

perquè això significa que vostès no volen aplicar aquestes lleis,

però és que tenen l’obligació d’aplicar-les, no és perquè jo els

ho digui, sinó perquè tenen l’obligació d’aplicar-les. Quan el

conseller faci la llei els haurà d’aplicar, haurà de protegir dins

propietat privada i ell ho sap perquè això no té cap sentit ni un.

Per tant, hauran de seguir la normativa que existeix i a damunt

vostès diuen que aquesta normativa no és bona, o no és bona

segons quan. Això no s’entén en un Govern sobretot seriós. I en

tercer lloc dir-li que evidentment el tercer punt no em ve de nou

que no li vulguin donar suport perquè estic convençuda,

m’agradaria que no fos així que consti i que quedi escrit en el

Diari de Sessions que m’agradaria que no fos així, vostès el

que volen és urbanitzar, fer camps de golf i fer extraccions

d’arena. 

A més li puc dir per què, perquè vostès també han fet actes,

actes de LEN. Vostès han modificat la Llei d’Espais Naturals

que ara tan defensen, perquè s’han d’aferrar a alguna cosa i

l’única que el Sr. Huguet, el portaveu, els va dir el que heu de

fer és parlar molt de la LEN. Bé idò la LEN li he de recordar

que precisament qui ha desprotegit la LEN han estat vostès, els

del Partit Popular. Li puc recordar la història de la LEN perquè

val la pena tenir-la en compte...

(Algunes rialles i remor de veus)

En primer lloc, la LEN es va aprovar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, concreti perquè cada vegada són 4 o 5

minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

La LEN es va aprovar en contra dels criteris del Partit

Popular perquè governava en minoria. A l’any 95 la varen

rebaixar i perquè precisament perquè governava la varen

rebaixar, no es varen atrevir a llevar-la, però la varen rebaixar

per a Eivissa i Formentera i varen llevar una sèrie terrenys,

mesures que evidentment varen rebaixar aquesta protecció. A

més, ara tot d’una que ha tornat el Govern 99 allò que han

tornat fer és amb les mesures territorials tornar a rebaixar la

LEN i permetre que Eivissa...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci. Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ara acab.

EL SR. PRESIDENT:

Mig minut.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Es pugui urbanitzar dins els ANEI. Per tant, allò que vostès

ara defensen de la LEN no és gràcies a vostès que tenim una

Llei d’Espais Naturals, a l’única cosa que s’han dedicat ha estat

precisament a rebaixar els criteris de protecció de la Llei

d’Espais Naturals. Vostès senyors del Partit Popular demostren

el que són, vostès el que volen senzillament és seguir fent...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

D’aquesta comunitat autònoma una illa on realment

l’urbanisme a la carta i fer només el bé d’un parell és allò que

a vostès els importa.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Senyores i senyors diputats per favor un poc de

silenci. Passarem a votar.

Votam.

26 vots a favor, 32 en contra. Per tant, queda rebutjada

aquesta moció.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 4518/03, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció

turística als mercats emergents.

Tot seguit passam al quart punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i la votació de la proposició no de llei RGE
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núm. 4518/03 del Grup Parlamentari Popular, relativa a

promoció turística als mercats emergents. Per defensar la

proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni

Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

L’activitat turística de les Illes Balears com element essencial

del nostre desenvolupament econòmic i social requereix una

concepció ampla dels mercats turístics que abasta, tan els

països emissors tradicionals de gran volum i dins els quals

venim operant ja d’una manera tradicional i en els quals,

malgrat les baixades que hi ha hagut aquests darrers anys, hi

estam ben situats, encara que amb diferències evidents entre les

diferents illes de la nostra comunitat. Igualment com aquells

mercats allà on les Illes Balears poden incrementar les seves

quotes i en els quals s’està treballant d’una manera seriosa i

continuada. I els nous mercats emergents que tenen un

potencial de creixement que tots coneixem com emissors de

turisme.

És indubtable que l’activitat turística s’ha convertit en una

activitat volguda per part de tots els països, com a generadora

d’ingressos i nivelladora de la balança econòmica i això es fa

palès a tots els països de l’arc de la Mediterrània, fàcilment

accessibles per als viatgers europeus, afegit això a la novetat

que els suposa la possibilitat de descobrir nous destins,

desconeguts fins ara, amb els quals se’ns fa difícil competir si

no és en qualitat i professionalitat, com ja s’ha dit aquí tantes

vegades. Per aconseguir l’optimització de les inversions

públiques i privades realitzades a la nostra comunitat en l’àmbit

de les infraestructures i l’objectiu, llargament perseguit, també

de la desestacionalització, es fa necessari que juntament amb la

diversificació de la nostra oferta s’incideixi en la diversificació

dels nostres clients, no només per a segments de la demanda

sinó també per a mercats, ampliant en el que sigui possible els

mercats que he dit.

En aquest context que he dit, el Grup Parlamentari Popular

considera necessari que juntament amb la consolidació dels

mercats tradicionals que ja tenim en aquestes Illes, el britànic,

l’alemany i l’espanyol, com vostès coneixen i que suposen el

81% del total de visitants, es potenciï la promoció de les

nostres Illes en els denominats mercats emergents,

essencialment països de l’est d’Europa que s’aniran incorporant

a la Unió Europea i Rússia i dins els quals les Illes Balears han

d’estar posicionades front els destins competidors que abans he

mencionat. En els darrers 4 anys les Illes han perdut quotes en

aquests mercats i n’ha de fer un esforç per tal de recuperar i

també ampliar les xifres d’aquests anys passats. Els donaré

algunes dades de l’evolució d’aquests mercats. 

Per exemple dins els mercats emergents que parlava abans,

dels visitants xecs l’any 2003 en vengueren 42.900 turistes,

63.200 l’any 99, vol dir que hem tengut un 7% menys d’aquesta

nacionalitat. Dels hongaresos 10.300 el 2003, 16.300 el 99, un

6,35% menys. Dels polonesos 17.400 el 2003, 27.200 l’any 99,

un 6,40% menys. I els russos 8.400 l’any 2003, 15.300 el 97

amb un 16% menys. D’aquests mercats més propers els

francesos varen davallar un 7,50% menys. Els italians han

experimentat un fort creixement els darrers anys fins a situar-se

actualment com a tercer mercat estranger, augmentat un 14,3%

més. I els portuguesos han passat de 55.700 el 2003 a 63.900

el 99, el que suposa un 8% menys de visitants que hem tengut.

Altres mercats com l’escandinau, com vostès saben és molt

important per la seva capacitat de despesa que tenen aquests

turistes, hem passat a un 7,70% menys de danesos, de noruecs

un 9% menys i un 5,6% menys de finlandesos. Així mateix es

fa necessari ampliar les quotes de mercats a països propers amb

baixa presència en el conjunt de la demanda cap a la nostra

comunitat, però que compten amb un ample potencial de

creixement.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta aquesta

proposició no de llei per tal de dur a terme iniciatives

promocionals en mercats emergents, especialment a Txèquia,

Eslovàquia, Polònia, Hongria..., a través de mesures com

l’elaboració de material en l’idioma del país per donar a

conèixer les Illes Balears, la presència a fires i concretament a

la fires de Bratislava (Eslovàquia), de Holliday World a Praga,

de Budapest a Utazas (Hongria), la Mit de Moscou, la Globe de

Polònia, la Tour & Travel de Polònia i la Fira de Sant

Petersburg i presentacions també a Varsòvia, Rússia, Hongria

i República Txeca.

Les realitzacions de presentacions també, una altra mesura

a fer de l’oferta balear dels touroperadors, agents de viatges i

mitjans de comunicació. L’organització de viatges educacionals

a Illes Balears per agents de viatges i mitjans de comunicació.

La realització de campanyes publicitàries als mercats emergents

i aprofundir en la promoció de les Balears en mercats d’ample

potencial actual, que ja tenim, a França, Itàlia i Portugal

mitjançant la presència en fires turístiques o especialitzades en

presentacions, viatges educacionals i publicitat en colAlaboració

amb Tourespaña a través de les oficines espanyoles de turisme.

Per tant, demanam l’aprovació i el suport d’aquesta

proposició no de llei, instant el Govern a intensificar la

promoció turística als mercats emergents i també als països del

nostre entorn, com França, Itàlia i Portugal, per tal

d’aconseguir un major nombre de turistes que permeti una

major diversificació turística. I esperam que aquesta proposició

tengui el suport de tots els grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc donarem suport a aquesta proposició no de llei, la

veritat és que no entenem molt bé perquè la presenten vostès

perquè estan governant i poden fer exactament el que diuen

aquí. No entenc molt bé el sentit, a no ser que tengui alguna

mecànica electoral a la qual jo no hi arrib. A no ser que al final

ja dèiem nosaltres quan es varen discutir els pressuposts que no

es dedicaven tots els esforços que calien a promoció turística,

no hi havia les quantitats que corresponien i bé, sembla ser que
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ara ens donen la raó a l’hora de plantejar-nos que cal

incrementar de forma important i substancial aquesta promoció

turística.

De totes formes estam d’acord en tot allò que ha dit el

diputat que ens ha presentat la llei. Lamentar que amb tot allò

que tenim damunt la taula del debat damunt el model turístic

futur a les nostres Illes, de la problemàtica que tenim a la nostra

taula, la primera iniciativa que a vostès se’ls acut presentar en

aquesta cambra, enlloc de respondre a totes les preguntes que

s’han fet i enlloc de situar el debat profundament que tenim per

davant, sigui aquesta òbvia proposta que no va més enllà d’allò

que vostès demanen.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé i compartim un poc la perplexitat

del portaveu Sr. Rosselló. Per què el Partit Popular emplaça el

seu Govern a incrementar la promoció turística? Bé hi pot

haver algunes raons. Una primera és que existeix una profunda

discrepància entre el Grup Popular i el conseller de Turisme, jo

no ho crec. Una segona podrien ser les ganes de viatjar a països

més exòtics amb noves promocions, jo tampoc no ho crec. I

una tercera podria ser que el Partit Popular vol omplir una

quota i gràcies a la presentació d’aquesta proposició no de llei

avui no se’n discuteix una altra de l’oposició. I com deim al

poble “per aquí grata-hi”.

Aleshores han complit l’objectiu, sí, per ventura som

igualment conscients de què és important diversificar els

mercats. Per això els votarem a favor, però una altra vegada per

omplir quota hi posin un poc més d’imaginació, hi ha temes

que realment surten reforçats amb un acord parlamentari, no és

aquest d’avui.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo també

em demanava exactament per què havien presentat aquesta

proposició no de llei, però avui matí per primera vegada i esper

que no sigui la darrera, el conseller de Turisme ens ha dit una

cosa interessant. És a dir, el conseller de Turisme dins aquest

discurs mesurat i tranquil que té avui, efectivament ha dit una

cosa important i no perquè no s’hagués dit abans sinó perquè

la deia ell perquè abans s’havia dit i el mateix Partit Popular

l’havia criticada durant 4 anys a través de les ràdios els matins,

aliats del Partit Popular l’havien criticat a tots els diaris durant

4 anys. 

I avui el conseller, amb aquest discurs mesurat, precís ens

ve i ens diu “és que hauríem de dimensionar el mercat

alemany”, se’n recorden quan algú va dir que hauríem de

començar a pensar que tal vegada vendran menys turistes, se’n

recorden? Vostè avui matí ha dit “hauríem de dimensionar el

mercat alemany”. De totes maneres si el Sr. Conseller té ganes

d’intervenir damunt aquest tema i vol ampliar aquesta

informació tan valuosa que ens ha donat avui matí estam

disposats a que vengui. Estam disposats.

Per tant, per aquí és allà on li pica la qüestió, ens donam

compte que la situació no és tan lleugera com ens contaven, és

una mica més complicada i haurem d’anar a cercar clients a una

altra banda. D’acord. Jo només els vull fer dues o tres

reflexions. Una, els clients que hem d’anar a cercar no són els

clients habituals, avui matí jo he dit que el mercat de paquets és

el més dèbil, no he dit que tornés enrera i es representa el més

dèbil de tal forma que baixen els preus i hi ha més tot inclòs,

això és debilitat. I en canvi el segment de mercat més fort és el

segment individual i independent. Per tant, hauríem d’anar a

cercar i la promoció que facem l’hauríem de fer en aquest

sentit, tenint en compte un nou panorama d’allò que és el

turisme i el mercat turístic. En aquest sentit nosaltres creim que

es podria millorar aquesta proposició no de llei.

Igualment creim que és important que s’especifiquin molt

bé quins són els productes que oferim dins el mercat i també és

molt important que siguin sincers amb vostès mateixos. Siguin

sincers amb vostès mateixos i se’n donin compte que tot allò

que ens ha dit el Sr. Diputat del Partit Popular no hi ha res de

nou. Ens ha dit que s’hauria d’anar a fires, jo no els cansaré

amb la relació de fires a les quals s’hi anava, només diré que

fires especialitzades l’any 98 s’anaven a 14 i l’any 2003 es va

anar a 21 fires, hi havia hagut una evolució positiva. Ens ha

parlat de presentacions, presentacions l’any 98 se’n feien 7 i

l’any 2003 se’n feien 29. Ens ha parlat de viatges de

familiarització, és a dir, dur gent d’aquests països perquè aquí

coneguin la realitat i la puguin expressar en el seu país. L’any

98 se’n varen fer 0 i l’any 2003 se’n varen fer 25.

És a dir, quan vostè diu que hem d’anar a aquests mercats

i hem d’anar al mercat rus, ha dit. Jo li puc dir exactament l’any

passat quines previsions hi havia amb uns convenis amb les

empreses que hi van a Estònia, Letònia, Lituània, Ucraïna,

Rússia, Polònia, etcètera, li puc donar la relació. Si vostè quan

diu intensificar diu a partir d’aquí, a nosaltres ens pareix molt

bé. Però no fos cosa que facin el mateix que es feia, o menys

d’allò que es feia i resulta que encara els hàgim d’aplaudir. És

a dir, parteixin d’aquí, intensifiquin a partir d’aquí i a mi em

semblarà molt bé.

De totes maneres també li voldria dir que en conseqüència

amb allò que li dic i per ser positius, jo els proposaria que la

seva proposició no de llei hi poguéssim incloure alguna

qüestió. I a mode d’esmena li diria que jo crec que s’hauria

d’incloure quan parlam de promoció turística una menció que

hauria de ser campanyes diferenciades per illes, perquè cada

una de les illes és un producte diferent. És important que quedi
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ben especificat que això és allò que volem i per tant, nosaltres

els proposaríem la inclusió d’aquesta menció.

Igualment vostès parlen d’aconseguir un major nombre de

turistes. Aconseguir un major nombre de turistes, efectivament

és cert que ens interessa d’aquests mercats emergents i

d’aquests mercats pròxims vengui més turistes, és a dir, em

dóna una impressió un poc de “a granel”. És a dir, simplement

per millorar la redacció i en conseqüència en allò que li

proposava que és anar a mercats específics, un segment de

turisme individual que està evolucionant, etcètera, jo els

proposaria substituir un major nombre de turistes, aquesta

frase, per aconseguir una major quota de participació en els

distints segments de mercat. Si a vostès els sembla bé podríem

incloure aquestes modificacions. 

De totes maneres nosaltres els votarem a favor la proposició

no de llei, a pesar de... Creim que allò que s’està amagant és

una por i a través del grup parlamentari, ja que no és capaç de

dir-ho el Govern perquè el Govern s’amaga darrera les cortines

dels grans números o de les grans actuacions. A través del grup

parlamentari s’està constatant una realitat que avui, no sé si de

forma conscient o inconscient, el conseller de Turisme ja

l’havia reconeguda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Bé per fixar la presentació que hem

fet d’aquesta proposició no de llei. Es fa precisament perquè

des del Parlament i se’ns ha criticat moltes vegades que les

coses es fan d’amagat, aquest Parlament, aquesta cambra

tenguin coneixement de totes aquelles coses que s’insta el

Govern perquè es facin. 

No hi ha discrepàncies, en absolut, respecte el grup

parlamentari i el conseller de Turisme. El grup parlamentari

crec que està orgullós de tenir un conseller de Turisme en el

Govern com és el Sr. Flaquer i tenim proves de la seva

efectivitat i de la seva feina al llarg de tot aquest temps. No hi

ha ganes de viatjar, jo crec que tots aquells parlamentaris, o des

del Govern, bé si tenen ganes de viatjar a algun lloc tenen la

possibilitat de fer-ho a la mida cadascú de les seves

possibilitats. I tampoc es fa per aprofitar una quota de poder

dins el Parlament, el poder legislatiu aquí el PP té el mateix

poder legislatiu que té qualsevol altre grup polític i la mateixa

possibilitat de presentar. No vulgui vostè negar a aquest grup

parlamentari la seva possibilitat d’exposar i instar per a totes

aquelles coses que creu necessàries.

Respecte el PSOE, cercar clients a altres costats ja s’està

fent i aquest Govern i aquest grup parlamentari si alguna cosa

ha fet de bo el Govern anterior l’aprofitarà, no serem tan roïns

com per aquelles passes que s’havien donat i eren positives,

seguir per aquest camí, no les negarem en absolut. Però dir que

en la intervenció que ha fet avui matí el Sr. Conseller, l’única

cosa que ha dit avui matí ha estat que a Eivissa i Menorca la

dimensió del problema del mercat alemany en aquests darrers

anys no era la mateixa a Mallorca que a Eivissa, Formentera i

Menorca perquè aquests mercats ja sortien de posicions més

favorables que no la que tenia Mallorca. I les xifres que ha

donat vostè de presentacions dins aquesta etapa són globals i no

específiques d’aquests països. I precisament aquesta proposició

no de llei és el que està tractant i la prova més evident del

fracàs que hi ha hagut durant aquests anys passats és que les

xifres del 99 i les xifres del 2002, durant el seu mandat hem

perdut a Balears, ja li ho he dit en l’exposició que he fet abans,

quota de mercat.

Per tant, això que ha dit de què es facin campanyes

diferenciades de les diferents illes. Crec que el Govern no es

pot permetre de fer una campanya per a cada illa i allò que sí fa

i ho ve demostrant al llarg de tot aquest temps, és dins unes

campanyes concrets a països concrets, presentar material i

oferta diferent de cada una de les illes. Per tant, jo allò que

deman és el suport dels grups parlamentaris per a aquesta

proposició. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Ho hem escoltat en el debat i aquesta

presidència entén que es pot aprovar aquesta proposició no de

llei per assentiment.

S’aprova per assentiment. Moltes gràcies.

V. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 3469/03, de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Idò passam tot seguit al debat del punt cinquè de l’ordre del

dia, relatiu a dictamen del projecte de llei RGE núm. 3469/03

de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. S’ha fet

arribar a aquesta presidència de correcció tècnica signada per

tots els grups parlamentaris que serà incorporada al text de la

Llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, per la

qual cosa si cap grup parlamentari no vol intervenir passarem

directament a la votació del projecte de llei en qüestió, amb

l’esmena incorporada.

Per tant, votació del títol del projecte dels articles 1 al 40;

de les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta

i cinquena; de la disposició derogatòria; de la disposició final

i de l’exposició de motius del projecte.

També aquesta presidència entén, en vista que està

consensuat, que es pot aprovar per assentiment?

S’aprova per assentiment, i es faculta els Serveis Jurídics de

la cambra per fer les correccions i modificacions tècniques

necessàries per tal que la llei en qüestió tengui una redacció

coherent.
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Una vegada esgotat el debat i les votacions aquesta

presidència proclama aprovada la Llei de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple núm. 24

Al sumari, abans del punt I, s'ha d'afegir el següent:

Declaració institucional contra els atemptats de l'11 de

març a Madrid.
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