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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. El primer punt de

l’ordre consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud

de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1815/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a Perlas Majórica.

La primera pregunta RGE núm. 1815/04, relativa a Perles

Majórica que formula l’Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano

i López del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Perdó, Sr. President. A vegades la memòria falla una mica.

Bé Perles Majórica es troba en una situació difícil i poc a poc

tenim la impressió de què anam perdent una empresa

emblemàtica. L’a 98 hi havia prop d’un milenar de treballadors

que hi feien feina i en aquests moments l’empresa pretén que

n’hi quedin gairebé uns 200. I a més a més pretenen endur-se’n

una part de la producció fora de Mallorca, a Àsia. 

Per tant, l’opinió més generalitzada és que això no és una

regularització sinó que en principi sembla ser que és una

deslocalització i a això nosaltres sí que creim que no hauríem

de donar facilitats, ni sense cap compromís ni res en ferm

permetre que hi hagués algun tipus de negocis urbanístics.

En aquest sentit nosaltres voldríem recordar que ja

anteriorment un banc va condonar una part important del deute

de Majórica a condició de què l’empresa quedés a Manacor i

ara en aquests moments ens trobam en què aquesta paraula està

aturada, per dir-ho d’alguna manera. Hauríem d’intentar per

una banda obligar a complir aquesta paraula.

Però bé, el més important de tot i per això feim aquesta

pregunta i deix el preàmbul, és donar suport a la gent de

Manacor, això és el més important, malgrat la divisió que en

aquests moments hi ha entre alguns treballadors. El més

important és lluitar perquè a Manacor sigui possible que hi

quedi Perles Majórica amb tota la producció. Per tant, en

aquest sentit el nostre grup simplement vol demanar al Govern

que es posi les piles, que hi faci feina, sabem que n’hi fa, que

n’hi faci més, que lluiti i que pressioni el màxim possible

perquè facem el possible i l’impossible perquè Perles Majórica

quedi a Manacor. I ara no és un moment de divisions, jo crec

que és un moment de fer una pinya. Per tant, en aquest sentit

aquest diputat renuncia al dret de rèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
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Moltes gràcies, Sr. President. Jo primer de tot vull agrair les

paraules del Sr. Diputat, del Sr. Valenciano perquè crec que en

una situació com ens trobam a Manacor a Majórica necessitam

que es deixin de banda si tan vol les controvèrsies polítiques,

que no s’utilitzi la situació d’aquesta empresa amb finalitats

polítiques i que anem tots junts per intentar mantenir Perles

Majórica a Manacor. Això crec que és molt important i li

agraesc sincerament aquestes paraules que avui diu aquí perquè

hi ha hagut alguns moments a altres bandes que pareixia que

s’estava desviant d’aquest objectiu que aquí ho tenim claríssim,

perquè aquí no és la primera vegada que en parlam i cada

vegada que n’hem parlat hem estat sempre d’acord en el mateix

sentit.

Jo vull dir-li que el Govern les piles, a més no oblidi que

som el conseller d’Energia, les piles les duim posades i ben

carregades. Però a més d’això seguim l’acord que aquí vàrem

prendre i que no ens ha de moure. Per una banda el Govern està

disposat, colAlabora i donarà suport a l’empresa, a Perles

Majórica, ajudarà a Perles Majórica sempre i quan, per una

banda es mantengui la major part del teixit industrial a

Manacor. Sempre i quan es mantengui la marca a Manacor.

Sempre i quan es mantenguin el màxim nombre de llocs de

feina, el màxim i que hi hagi un pla d’empresa consensuat entre

les parts, en la qual nosaltres hi podem intervenir per

colAlaborar, per aportar idees, però és necessari que hi hagi un

pla d’empresa que miri cap al futur. No basta només fer

comptes de si ara hem de posar o hem de llevar persones, no.

És important saber què volem d’aquesta empresa i per tant, hi

ha d’haver un pla d’empresa que contempli l’aspecte purament

industrial. És a dir, les inversions que s’han de fer de millora en

aquesta empresa, modernització dels sistemes de producció, de

fer-la més competitiva. 

I per altra banda un pla de caire social que permeti, per un

costat donar la millor sortida, els millors avantatges que es

pugui donar a la gent que hagi de sortir, fins i tot cercar el

sistema de recolAlocació i que els que quedin tenguin un lloc de

feina estable i que no estiguin sempre pensant ara sí ara no...

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 1819/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a previsions d'ocupació turística.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1819/04, relativa

a previsions d’ocupació turística que formula l’Hble. Diputat

Sr. 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 dels esforços que ve fent la conselleria per tal

de fer promoció turística per dur clients a les Balears, però

voldríem saber d’una manera immediata quines són...,

concretament la pregunta és: quines valoracions fa la

Conselleria de Turisme sobre les previsions d’ocupació

turística a les nostres Illes durant aquesta Setmana Santa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Diputat, efectivament les previsions que en aquests moments

manejam, hem començat ja aquesta Setmana Santa i apunten

dues dades clares que jo crec que s’han de valorar des d’un

punt de vista de l’optimisme, encara que sempre hem dit des de

també la moderació perquè creim que aquesta és una feina

continua i constant i que per tant, no l’hem d’aturar. Però sí ens

apunten unes xifres allà on hi haurà un major nombre d’hotels

oberts durant aquesta Setmana Santa en relació a la de l’any

passat, això és molt important perquè representa també el fet de

la segona dada que li volia comentar que és l’ocupació i que

també està per damunt de les de l’any passat, les previsions. 

Jo crec que major nombre d’hotels oberts i majors xifres

d’ocupació, sense cap tipus de dubtes, ens movem a

l’optimisme, insistir en què la feina s’ha de continuar fent. Hem

acabat gener i febrer amb les dades de les estadístiques oficials

per damunt d’allò que va ser l’any passat i hem de confiar que

aquesta Setmana Santa constitueixi ja l’inici d’allò que és la

vertadera temporada turística. I que puguem aprofitar també el

fet de què hi hagi més gent, més visitants i més establiments

oberts per fer la vertadera i autèntica promoció turística de les

nostres Illes que és la que es fa aquí dins amb un client i amb

un turista ben satisfet, que rebi els serveis que són necessaris i

oportuns perquè al cap i a la fi tots vostès coneixen que un dels

nostres principals factors, uns dels nostres principals arguments

és precisament el de la repetició de turistes. Creim que una

bona estada aquí entre nosaltres és la millor promoció que

podem fer.

En qualsevol cas i responent de manera més concreta a allò

que vostè diu, jo crec que més hotels oberts, majors

percentatges d’ocupació dins els hotels, jo crec que ens han de

conduir, almanco a mantenir l’optimisme i l’esperança de què

enguany tenguem una millor temporada turística que l’any

passat.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1822/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a baixada de l'ocupació entre els joves.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1822/04, relativa a

baixada de l’ocupació entre els joves que formula l’Hble.
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Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Per una qüestió d’ordre Sr. President. Demanaria

ajornament, donat que no hi ha a la sala el conseller de Treball

que és el que ha de contestar aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.4) Pregunta RGE núm. 1823/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a finançament de les activitats per a

l'ensenyament.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 1823/04, relativa a

finançament de les activitats per a l’ensenyament que formula

l’Hble. Diputada Sra. Maria Aina López i Oleo del Grup

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

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Conseller, des del Grup Popular voldríem saber si existia

l’any anterior un conveni dedicat al finançament de les

activitats per a l’ensenyament, dirigit al professorat i signat

amb el moviment de renovació pedagògica de Menorca. 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.

Recentment una pregunta feta a qui els parla va quedar sembrat

el dubte de què el fet que no estigués signat un conveni amb el

moviment de renovació pedagògica de Menorca pareixia una

situació de falta de responsabilitat i se’ns demanava amb

urgència que es resolgués aquesta situació perquè era

imprescindible i necessari posar final a una situació

d’irregularitat, es deia exactament, per al bé del moviment de

renovació pedagògica de Menorca. 

Naturalment els qui els parla ha fet els aclariments

necessaris per veure quina era la situació real d’aquest tema i

clar ha descobert que efectivament s’ha de signar un conveni

que en aquests moments no estava signat. Però la situació no és

de renovació d’un conveni, l’any passat no hi va haver conveni

amb aquest moviment, convé tenir-ho en compte perquè sembla

que estam en una situació de falta de preocupació per als temes

i resulta que l’any anterior no es va signar, Sra. Diputada, cap

conveni.

Senzillament el que va succeir és que el moviment de

renovació pedagògica dia 30 d’octubre de 2002 va solAlicitar la

renovació d’aquell conveni, la signatura d’un nou conveni no

va tenir resposta de la conselleria. La qual cosa dia 14 de maig

del 2003 el moviment de renovació pedagògica canvià la

petició de conveni per una subvenció directe, una subvenció

econòmica de 36.934 euros. Això era exactament dia 14 de

maig del 2003. Subsegüentment l’endemà, dia 15 de maig del

2003, es va signar per part de la directora general l’informe

favorable perquè es donés aquesta subvenció i 5 dies després,

dia 22 de maig de 2003, el meu antecessor va atorgar un

conveni d’ajuda al moviment de renovació pedagògica de

Menorca per valor de 28.848 euros. 

Efectivament aquesta és la situació que m’interessava

aclarir, de la que també valdria subratllar que en pocs dies es va

tramitar tot l’expedient, des de dia 15 que es demana a dia 22,

es va batre el rècord olímpic de celeritat a l’administració, tant

de bo que sempre fos així, en aquell cas hi havia la urgència de

què l’endemà hi havia les eleccions autonòmiques. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, només per

agrair la resposta clarificadora que ajuda a llevar mals entesos,

donam total suport al conseller i a tot el seu equip i animar-los

a seguir endavant amb tots els projectes. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vol intervenir?

(Remor de veus i algunes rialles)

I.5) Pregunta RGE núm. 1825/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a manipulació i censura al centre

territorial de TVE a les Illes Balears.

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 1825/04, relativa

a manipulació i censura al Centre Territorial de Televisió

Espanyola a les Illes Balears que formula l’Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La setmana passada mentre estàvem

discutint sobre la manipulació en el Centre Territorial de

Televisió Espanyola el comitè d’empresa va emetre un nou

comunicat, el quart en més o manco un any, allà on es

denunciava un nou cas de censura política.

Voldríem demanar al President del Govern, en el seu cas

supòs que la Vicepresidenta, què n’opina d’aquesta continuada
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censura i manipulació que es practica en el Centre Territorial

de Televisió Espanyola?

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. En primer lloc dir que és inèdit que

des d’aquesta cambra controlem Ràdio Televisió Espanyola

perquè es controlada, segons el capítol IV de la Llei 4/1980 de

10 de gener per al Congrés dels Diputats allà on hi ha una

comissió específica per controlar Televisió Espanyola. Aquí en

crearem una per controlar la televisió autonòmica, però no

correspon a aquesta cambra controlar allò que ja controla el

Congrés.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sra. Vicepresidenta, és cert o no és cert que el Govern de

les Illes Balears té un conveni amb el Centre Territorial de

Televisió Espanyola mitjançant el qual hi dedicam recursos

públics. És a dir, que amb els imposts dels ciutadans,

doblement amb dues vegades, finançam un mitjà públic que

s’ha convertit en un instrument de censura continuada, de

manipulació política, de propaganda del Partit Popular. 

En el Centre Territorial de Televisió Espanyola a Balears,

durant uns temps amb la complicitat de la persona que ara han

escollit per dirigir el canal autonòmic de Televisió de les Illes

Balears, s’ha atacat constantment els adversaris polítics, s’ha

amagat tot allò que els podia ser favorable, s’han magnificat

totes aquelles qüestions que els podien perjudicar. Mentre que

els informatius es convertien en vertaders anuncis publicitaris

del Partit Popular. El portaveu del Partit Popular a l’oposició

sortia més temps als informatius que el propi President del

Govern de les Illes Balears. I això a més a més ho cofinançam

gràcies al conveni de colAlaboració amb el Govern de les Illes

Balears.

Sra. Estaràs, jo crec que ha arribat el moment, hem

començat una nova era i és ben necessari que un mitjà de

comunicació tan poderós sigui objectiu. Per favor, comencin a

jugar net amb la televisió pública, juguin net perquè si no es

podria qüestionar la legitimitat dels resultats si es practica

constantment aquesta pràctica de manipulació. 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 conveni que té el Govern amb

Televisió Espanyola no és un conveni de cofinaçament, sinó

que és un conveni en relació únicament a programes que

aprofundeixen en la difusió dels valors com a poble. Veig que

vostè fa parts i quarts Sr. Sampol, començaré pel final. El Sr.

Flaquer 24 referències informatives durant els 3 mesos que el

Sr. Flaquer va ser portaveu del Grup Parlamentari Popular,

lògicament el President Antich 56 vegades. Per tant, allò que

vostè ha dit no és cert.

El portaveu de l’únic partit de l’oposició l’any 2003, el

Partit Popular, va aparèixer 3 vegades menys que tots els

diputats portaveus dels grups parlamentaris de l’any 1999 a

l’any 2003, del pacte. En el segon semestre de l’any 2002 el

Partit Popular va sortir, en relació al Govern d’Espanya, 212

vegades, el Govern del pacte de progrés més de 250.

Però veig que vostè fa parts i quarts. Vostè volia que a

Televisió Espanyola sortís una suposada ilAlegalitat del diputat

Joan Marí i Tur, però no veig que demanés que sortís

l’ampliació d’una casa irregular que va fer la consellera verda,

en aquests moments Margalida Rosselló, dins un ANEI

d’Alaró, això no va sortir. Tampoc varen sortir les obres

irregulars a la propietat del conseller d’Interior Josep Maria

Costa a Eivissa. Tampoc varen sortir les irregularitats a la

instalAlació d’un agroturisme per part del director general de

turisme Jaume Garau. Tampoc varen sortir a Televisió

Espanyola les irregularitats del conseller de Turisme en la

compra d’uns apartaments a Son Serra de Marina amb diners

de l’ecotaxa. Tampoc varen sortir les irregularitats

urbanístiques del cunyat del Batle de Petra Joan Font. Tampoc

les irregularitats urbanístiques a Marratxí del regidor

d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de Palma Joan Font. A més

a més l’adquisició del xalet de la Sra. Margarita Nájera al

recaptador municipal de Calvià, no es va publicar fins que el

fiscal de l’Audiència Provincial de Balears no ho va elevar a

anticorrupció.

No sé per què quan era Vicepresident en aquell moment no

va demanar que tot això sortís. Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.6) Pregunta RGE núm. 1816/04, de l'Hble. Diputada

Sra. María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a estafes telefòniques.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 1816/04, relativa a

estafes telefòniques que formula l’Hble. Diputada Maria José

Camps i Orfila del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

Grup Parlamentari Socialista volem conèixer quines mesures

pensa adoptar la Conselleria de Salut i Consum en relació a les

estafes telefòniques detectades a través de les línies de tarifa

addicional. Moltes gràcies.

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. Des de

la Conselleria de Salut i Consum, atès que les reclamacions a

Consum per aquesta presumpte estafa telefònica relacionada

amb un cas de tarifa addicional, l’any 2003 s’ha quasi

quadruplicat respecte al 2002 i hem iniciat o ja duim endavant

tasques d’informació oportuna i adient als ciutadans, als

consumidors per tal de què coneguin aquestes pràctiques

abusives. I també concretament hem facilitat l’accés als models

de petició de desconnexió, precisament, d’aquestes tarifes,

d’aquestes cridades.

De fet hem duit endavant una iniciativa que a la resta de

l’Estat encara no s’ha posat en  marxa i que és penjar a la

pàgina web del portal del consumidor aquesta mesura per tal de

què sigui accessible als consumidors. És una mesura que encara

ha de caminar un poquet, l’ampliar perquè efectivament el

model només està formulat per Telefónica, l’hem d’ampliar a

Ono i l’hem de perfeccionar. Però anam cap a aquest camí i que

jo crec que és l’adequat d’informació i facilitar l’accés de

desconnexions als ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament fa un poc més d’una

setmana vàrem veure tots els ciutadans a la premsa que la

Conselleria de Salut i Consum havia detectat aquestes estafes

telefòniques a través de les línies de tarifa addicional per

import fins a 10.000 euros per factura. Així mateix vàrem saber

que Consum havia posat a disposició dels ciutadans un model

de carta per solAlicitar a Telefónica la baixa dels serveis de

tarifa addicional, tal i com ha explicat la consellera. I ens

agradaria saber, no ho ha explicat, si la conselleria emprendrà

accions sancionadores contra aquests presumptes estafadors.

No obstant tot açò, creim que aquesta informació resulta

insuficient, si bé es van fent passes en aquest sentit, per al

ciutadà que ha estat l’objecte passiu d’una d’aquestes estafes

perquè simplement l’estan informant d’allò que ha de fer per no

tornar ser estafat, però aconseguir la reparació del perjudici que

se li ha ocasionat, necessàriament haurà d’acudir a la via

judicial amb el cost tan econòmic com temporal que açò li

suposarà.

La Llei autonòmica 1/98 de 10 de març de l’Estatut dels

Consumidors i Usuaris de la comunitat autònoma de les Illes

Balears exigeix la correcte i transparent informació sobre els

preus, productes i serveis i obliga a l’autoritat competent a

adoptar les mesures cautelars o preventives que es considerin

oportunes en aquells supòsits allà on hi hagi clars indicis de

vulneració dels drets reconeguts als consumidors.

Per açò Sra. Consellera li pregam que apliqui aquesta

norma, que adopti les mesures cautelars suficients per garantir

els drets dels nostres consumidors i faci campanyes

informatives, són necessàries per prevenir que es tornin a

produir situacions de vulneració de drets i estafes com la que

s’ha donat ara. Recordi que és una obligació dels poders

públics garantir la defensa dels consumidors i usuaris i protegir

la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels

mateixos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el primer que vull fer

és agrair el seu to d’intervenció i agrair-li també la

colAlaboració en aquesta tasca tan important com és la protecció

dels drets dels consumidors i usuaris. Dir-li que intentam anar

per aquest, evidentment facilitar el model de desconnexió dels

usuaris és una mesura preventiva perquè els números de tarifa

addicional són legals, el que passa és que normalment les

companyies telefòniques ho empren a través de la

subcontractació i és més difícil de controlar. 

I evidentment des de Consum allò que podem fer,

mitjançant les competències que té atribuïdes, és davant d’una

denúncia, davant d’una reclamació, iniciar un expedient

d’investigació i precisament si d’aquesta investigació es

dedueix que hi pot haver estat comès algun delicte o d’una

falta, remetre aquestes actuacions als fiscals i als jutjats

corresponents. Això és allò que estam fent, però tot i això li

agraesc, sincerament, la seva colAlaboració i dir-li que estarem

a l’aguait de poder dur totes les actuacions que siguin

necessaris per tal de poder protegir els nostres consumidors i

usuaris.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1820/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a millora de les entitats

sociosanitàries sense ànim de lucre.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1820/04, relativa a

millora de les entitats sociosanitàries sense ànim de lucre que

formula l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu i Álvarez de
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Sotomayor del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria conèixer des del Grup

Parlamentari Popular quines són les accions que ha promogut

el Govern per tal de millorar l’estat de les entitats

sociosanitàries sense ànim de lucre d’aquesta comunitat.

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. De les primeres accions quan va

arribar el Govern de Jaume Matas va ser crear, mitjançant

Decret 153/2003 de dia 1 d’agost, la comissió delegada del

Govern per a assumptes sociosanitaris per tal de què puguem

donar una certa coherència a les polítiques socials en aquest

àmbit. De tal manera que tots els colAlectius que generen una

dependència siguin coordinats per totes les conselleries

afectades, Interior, Economia, Treball, Sanitat, Presidència,

Obres Públiques i Vicepresidència.

En aquest sentit hem fet tot una sèrie d’accions. En primer

lloc hem posat en marxa la creació d’un pla sociosanitari i hem

establert tota una programació, coordinació i un impuls

definitiu a aquesta coordinació per als colAlectius dependents.

En aquest sentit s’han firmat ja i això ha estat un dels objectius,

enfortir el teixit social i associatiu de les persones dependents

i hem firmat convenis amb tot un seguit d’entitats, amb ADIPE

d’esquizofrènia, 47.500 euros. Amb Sonrisa Médica 90.000

euros. Pensin que moltes d’aquestes entitats no havien rebut

suport els darrers 4 anys inexplicablement. ASPANOB, nins

amb càncer 90.000 euros. Nous Sistemes que és una empresa

especialitzada en noves tecnologies perquè la gent

discapacitada pugui tenir major qualitat de vida 120.000 euros.

A Escleriosis Múltiple li hem cedit un local i 30.000 euros

perquè puguin fer les obres, a més a més de tirar-nos a la

piscina hem fet alguna cosa més que abans. I altres convenis

que tenim en preparació, amb Girasol, també d’esquizofrènics

i amb els pares de nins sords.

Seguirem amb aquesta política perquè només de la

coordinació hi ha, no un major pagament, sinó que es paga

millor i tot el Govern n’està assabentat, totes les conselleries

ens posam alhora per poder fer polítiques que tenguin una certa

eficàcia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta del Govern,

gràcies i enhorabona. Realment ha quedat demostrat que només

amb un Govern fort, com el que tenim ara, amb unes

conselleries que poden funcionar coordinades es poden enllestir

plans com aquest tan important.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1818/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajuts per palAliar l'estacionalitat turística.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 1818/04, relativa

a ajuts per palAliar l’estacionalitat turística 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. Dies passats, concretament

dia 25 de març, llegíem a la premsa una notícia que titulaven:

“Turismo gastará 60 millones en proyectos municipales contra

la estacionalidad”. Efectivament aquesta vegada darrera aquest

anunci del conseller de Turisme hi havia uns decrets en concret

i una ordre de conseller. La vàrem llegir de forma detinguda i

resulta que d’aquest titular tan simple, que reflecteix a més

exactament allò que va dir el conseller, és a dir, no és un invent

del diari, ni del periodista. 

I ens entren tres dubtes. Un, que sigui Turisme que gasti

aquests doblers perquè les partides a les que es fa referència no

són partides de la Conselleria de Turisme sinó que són partides

de la Conselleria d’Interior, una d’elles. Dos, que realment

gasta 60 milions d’euros perquè resulta que en el decret diu que

les entitats municipals es podran adherir a convenis amb

entitats financeres, no diu que el Govern sigui el que els gasti

sinó que el Govern el que podrà és pagar les despeses

d’aquestes operacions. I tercera, que realment siguin projectes

de desestacionalització, perquè si la Conselleria de Turisme no

és la que ha de decidir, almanco en una part d’ells, i sigui la

Conselleria d’Interior pensam que això no ens garanteix que

realment siguin projectes de desestacionalització.

Per això li demanàvem la pregunta en concret que estava

plantejada en els termes d’on venien aquests recursos per a

aquesta campanya o aquest pla que vostè va presentar.

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. La

referència a la Conselleria d’Interior en aquesta partida és que
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hem volgut lligar les actuacions amb els municipis en allò que

és el fons de cooperació municipal. Però més enllà d’això dir-li

que la pregunta concreta que vostè ens fa, dir-li que seria una

aportació extraordinària a allò que és el fons de compensació

normal. Serà bàsicament mitjançant aportacions que es faran

des d’INESTUR i la constitució de consorcis amb els

ajuntaments que vulguin presentar aquests projectes. Per tant,

seran aquests consorcis els que generaran els recursos suficients

per dur a terme aquest tipus d’obres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, el conseller ens

ha confirmat allò que ja ens temíem i és que serà el programa

de cooperació municipal i aquests doblers del programa de

cooperació municipal vostè les farà servir per a una altra cosa,

a fi de donar una imatge distinta a allò que realment era. El

problema serà..., nosaltres enteníem que aquesta cooperació

municipal ja estava taxada i es donava directament als

ajuntaments.

De totes maneres seguirem fent preguntes damunt aquesta

qüestió perquè jo crec que serà interessant. Però li vull dir una

cosa, vostè ja ens va sortir a Hannover amb 42 milions

d’euros...

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. Sr.

Alomar, jo crec que ja ho he explicat bé la primera vegada i

vostè no ho ha volgut entendre. El fons de cooperació

municipal és el que és i per cert, l’hem incrementat enguany en

relació a allò que vostès hi destinaven l’any passat. I d’aquest

fons de cooperació municipal que normalment ha duit la

Conselleria d’Interior no es tocarà ni un sol euro per aquestes

ajudes de l’estacionalitat, vull que li quedi clar des del primer

moment. 

Allò que feim és aportar uns recursos extraordinaris, uns

recursos de més a allò que són les ajudes als ajuntaments i

creim que es poden vehicular a través del fons de cooperació

municipal. Però li vull insistir, no intenti embullar, ni un sol

euro del fons de cooperació municipal que, insistesc, aquest

govern ha incrementat en relació al que vostès feren l’any

passat, ni un sol euro d’aquests se n’anirà a aquestes ajudes

contra l’estacionalitat, seran recursos addicionals, que li he

explicat que en passarem una part, la menys important, a través

de l’INESTUR; l’altra part, via consorcis amb els ajuntaments

que presentin projectes i siguin aprovats contra l’estacionalitat

turística.

Per tant m’agradaria que quedàs molt clar això. Després

vostè farà totes les preguntes que vulgui i podrem continuar

insistint en aquest tema, però que quedi clar que no es toca ni

una pesseta d’aquest fons de cooperació municipal.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1821/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a assistència a les urgències de l'hospital Son

Dureta.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 1821/04, relativa

a assistència a les urgències de l’Hospital de Son Dureta, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup

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

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

Sra. Consellera, conec perfectament la seva, primer,

preocupació i, després, ocupació pel problema de les urgències

de l’hospital universitari, però m’agradaria saber quines són les

previsions de la Conselleria de Salut i Consum per millorar

l’assistència a les urgències de l’Hospital de Son Dureta.

Gràcies.

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, Sr.

Munar, efectivament, sobretot quan hi ha pics de demanda, com

són les campanyes d’hivern, el nostre objectiu és millorar

l’assistència en el Servei d’Urgències, sobretot de l’hospital de

referència d’aquesta comunitat, l’hospital de Son Dureta,

aplicant totes les mesures que siguin necessàries i oportunes per

tal de millorar la qualitat en l’assistència.

I una darrera mesura que hem aplicat, que, a més, potser

sigui un poquet prest per valorar amb massa profunditat però si

en podem fer una primera valoració, és la incorporació des del

dilluns dia 29 de març d’un nou sistema per atendre els malalts

que acudeixen al Servei d’Urgències denominat “el sistema

espanyol de triatge”, que no és més que un sistema que

consisteix en una classificació i en una priorització de totes

aquelles persones que acudeixen al Servei d’Urgències en

funció de la seva gravetat. Això permet que si una persona

arriba a urgències, en un temps màxim de 15 minuts és atesa

pels serveis d’infermeria, que és el colAlectiu més implicat en el

fet que funcioni aquest sistema, i que a més ho fa

exquisidament, en 15 minuts és atesa pel personal d’infermeria

i és classificada en cinc nivells que van des de l’1, que és el

més greu i passa immediatament a ser atesa pels metges i pel

personal facultatiu, fins al nivell 5, que és el menys greu. Això

permet que les urgències que són realment greus siguin
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prioritzades davant les altres, i també permet una cosa que és

molt important, que és donar informació a les persones que

acudeixen al Servei d’Urgències, perquè moltes vegades

esperen sense saber per què esperen, i a través d’aquest sistema

saben que si esperen és perquè hi ha persones més greus que

elles i que per tant estan prioritzades.

I jo li puc dir que durant aquesta primera setmana, des de

dia 29 de març, que ha entrat en funcionament la percepció per

part de tots els usuaris ha estat molt bona. Per part del servei

d’atenció al pacient no hi ha hagut cap reclamació, tot el

contrari, i també li puc dir que a nivell personal molta gent

m’ha comentat que és un sistema que funciona molt bé,

sobretot perquè el personal d’infermeria, vull repetir, s’està

implicant molt i està fent que això funcioni. 

Li he de dir que és el primer hospital de tercer nivell en el

qual s’aplica a tota Espanya i que ha estat possible gràcies a la

preparació, precisament, del personal d’urgències, i això ho ha

valorar la societat científica d’atenció d’emergències espanyola

i, per tant, això ens ha fet possible ser capdavanters a nivell

espanyol. Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1808/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a retirada del projecte d'autovia

Eivissa-Sant Antoni.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 1808/04, relativa

a retirada del projecte d’autovia Eivissa-Sant Antoni, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

el passat dia 25 de març el president Matas va anunciar la seva

disposició a renunciar a construir l’autovia d’Inca a Manacor

a canvi del compromís de l’execució de la resta d’obres

previstes en el conveni de carreteres. Bé, tenint en compte que

el projecte de l’autovia de Sant Antoni ha provocat a escala

eivissenca un rebuig semblant i tenint en compte també que

aquest projecte tampoc no figurava en el sacrosant programa

electoral del PP ni a l’anterior conveni de carreteres, voldríem

saber si el Govern també estaria disposat a renunciar a aquest

projecte.

Ja sabem que en aquest cas no li diuen autovia, sinó

desdoblament, però al marge del nom ens referim a una via

ràpida de quatre carrils, mitjana de separació, dos carrils de

servei, en total més de 50 metres d’amplària, i amb enllaços a

distint nivell i túnels. 

Avui la consellera té la possibilitat de desmarcar-se

públicament d’aquest projecte i anunciar la seva renúncia

formal. He de dir-li que els seus companys d’Eivissa, d’una

manera que entenem una mica covarda, se’n desmarquen i fan

com si no el coneguessin. Així, després de la primera reunió del

nou consell executiu, Pere Palau anunciava canvis en aquest

projecte, la consellera Estela Matutes estava disposada a

desdoblar només algun tram, i el batle de Sant Antoni, del PP,

assegurava que a ell sempre li havia semblat que era un

projecte exagerat. Per tant, voldríem saber quina és la seva

posició. 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. Senyores i senyors diputats, Sr.

Diputat, el Govern de les Illes Balears no té previst renunciar

al desdoblament de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni. Sí de

consensuar el projecte, però no renunciar a aquest projecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. És un anunci positiu. Ara

esperem que el vulguin consensuar. Jo crec que l’haurien de

consensuar amb el màxim de la societat de les Pitiüses, dels que

han d’usar aquesta carretera i dels que es veuen afectats. En tot

cas si vostès ho consensuen, i evidentment no podrà ser un

projecte semblant al que hi havia, estaríem molt contents. Ara

bé, permeti’m que tenguem una mica de dubtes, perquè tots els

anuncis que han fet vostès hem vist que cap d’ells no es

complia: deien que tendrien 72 milions d’euros, llavors 36,

veim el conveni de carreteres, veim que n’hi ha 4,71, veim que

les previsions temporals tampoc no es compleixen, i a més

també veim una cosa que ens preocupa: que la comissió de

seguiment del conveni de carreteres...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

...hi ha el Consell de Mallorca però no la resta dels consells

insulars.

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. Miri, Sr. Diputat, la carretera

Eivissa-Sant Antoni és una carretera saturada, perillosa, amb

molts d’accidents de trànsit, una carretera que no dóna més de

si, i jo crec que aquesta és una realitat. Davant aquesta realitat
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hi ha dos models: un model, que era el del pacte, de no fer res

-ho vàrem viure- i no només no fer res, sinó deixar perdre cada

any els doblers de Madrid. Ara nosaltres, aquesta legislatura,

nosaltres volem solucionar aquests problemes que milers de

ciutadans pateixen a Eivissa i a les altres illes, i volem aprofitar

tots els doblers que vénen de Madrid, no volem perdre ni un

cèntim d’euro d’aquests doblers perquè amb els nostres

pressuposts no es podrien fer aquestes infraestructures viàries,

i li he de recordar que les Illes Balears tenen les pitjors

infraestructures viàries d’Espanya.

Ja dic que aquesta és la realitat. Hi ha hagut un canvi

d’escenari polític a Madrid, ha guanyat el PSOE, i nosaltres,

davant aquest canvi d’escenari polític a Madrid, feim un

sacrifici, feim un sacrifici perquè volem que no es bloquegin els

projectes, i proposam un consens en aquesta carretera d’Eivissa

a Sant Antoni per tal que no hi hagi un bloqueig i de nou ens

trobem que no es fan aquestes infraestructures viàries, que li

puc garantir que es faran i que els ciutadans podran gaudir, i

vostès també, perquè vostès sempre ho critiquen, són la política

del no, però després hi circulen tan tranquilAlament, i després ja

no ho diran mai més, això que les infraestructures estan

malament. Ens ha passat sempre amb totes les infraestructures

que s’han fet, sigui la incineradora, les infraestructures viàries,

primer és un no i després ja, quan estan fetes, hi circulen tan bé,

tan tranquilAlament, i ningú ja no se’n recorda d’aquestes

polèmiques.

I pel que fa a la comissió de seguiment del conveni de

carreteres, hi ha el Consell Insular de Mallorca perquè vostès,

l’anterior govern, varen pactar els tres consells insulars que hi

seria el Consell Insular de Mallorca i nosaltres ho hem

respectat. Per tant demani a l’antic conseller perquè hi ha el

Consell Insular de Mallorca, perquè vostès així ho varen fixar.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

I.11) Pregunta RGE núm. 1824/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dades de sinistralitat laboral de l'exercici 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 1824/04, relativa a

dades de sinistralitat laboral de l’exercici 2003, 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 Grup del Partit Popular

formulam aquesta pregunta dirigida al conseller de Treball i

Formació per saber quina valoració es fa des de la seva

conselleria sobre les dades de sinistralitat laboral de l’exercici

2003.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, les

Illes Balears tradicionalment sempre estaven en el furgó de cua

nacional pel que fa a la sinistralitat, i han operat un canvi molt

significatiu durant l’últim any. Des d’un punt de vista merament

quantitatiu el descens és important pel que fa a nombre

d’accidents totals i lleus, perquè respecte a l’any anterior vàrem

acabar l’any en 3.474 i 3.559 accidents menys respectivament,

i la xifra final de 25.331 accidents representa una superació,

esperem que definitiva i imparable, sobre les xifres dels anys

2000, 2001 i 2002, els pitjors de la història laboral de les Illes

Balears.

Amb tot s’ha d’especificar que les dades (...) accidents

greus no són bones, lleugerament inferiors a les de l’any 2001

i superiors a les de l’any 2002. Respecte a accidents mortals i

molt greus, atesa la seva escassa incidència en el total dels que

hi ha hagut l’any 2003 a les Illes Balears, respectivament són

9 i 17, d’un total -no ho oblidem- de 25.331 accidents, no ho

podem considerar com una demostració d’una tendència. No

obstant açò la valoració que fem és que açò significa que una

de les tasques ineludibles que s’ha de realitzar és examinar

sistemàticament les empreses en què s’han produït aquests

accidents, sectors o activitats a què les empreses pertanyen, la

tipologia dels accidents i per evitar la intenció d’aturar aquestes

noves perspectives d’accidents en els mateixos àmbits.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.12) Pregunta RGE núm. 1841/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a funcions de la Sra. Maria Umbert.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 1841/04,

relativa a funcions de la Sra. Maria Umbert, 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. Una vez más traemos a esta cámara

peculiaridades de la nueva directora de la televisión

presidencial, la Sra. Umbert, a la que se ha comparado con el

Sr. Urdaci por algún compañero de escaño, y tal vez de forma

injusta, ya que tras sus últimas apariciones públicas hemos

podido comprobar que en realidad es un cruce del propio Sr.

Urdaci y de Ana de Palacio, pero hoy aquí solamente vamos a

preguntar por el lado Urdaci. Y sobre ese lado Urdaci le

preguntamos, como dice el texto 12, si es cierto que la Sra.

Umbert era la persona encargada de todos los asuntos

relacionados con los partidos políticos en la Conselleria de

Presidencia, y especialmente, naturalmente, del Partido

Popular, que es el que más cerca tiene.

EL SR. PRESIDENT:
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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. Sr. Diéguez, està vostè creuat. La

Sra. Umbert mai no ha fet feina per la Conselleria de

Presidència. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Yo no le he preguntado si hacía

trabajo para la Conselleria de Presidencia, sino simplemente le

he preguntado si era la persona encargada de relaciones con

partidos políticos. Entonces..., en la Conselleria de Presidencia,

efectivamente. Entonces tendrán ustedes que decir al que

redactó el organigrama del Govern balear, con todas las fotos

y descripción de todos los que intervienen en el mismo -

probablemente fue la propia Conselleria de Interior, no lo sé-,

pregúntenle por qué se dice, respecto a la Sra. Umbert con

respecto a Presidencia: “Para cualquier asunto relacionado con

el partido -entiéndase Partido Popular- referente a la

conselleria, la persona de contacto...

(Remor de veus)

...la persona de contacto es la Sra. Umbert”. 

Para quien tuviera alguna duda de la estrecha vinculación

de la Sra. Umbert con el Partido Popular, pues sepa que no sólo

existe esa vinculación, sino además que ostenta el rango de

comisaria política, el mismo que va a tener en la televisión

presidencial.

He tomado una nota de unas palabras que ha dicho esta

mañana textualmente cuando respondía a una pregunta del Sr.

Sampol; textualmente ha dicho usted: “crearemos una -

refiriéndose a una televisión- crearemos una para controlar la

televisión autonómica”. No me cabe ninguna duda, no me cabe

ninguna duda.

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. Crec, Sr. Diéguez, que aquesta

cambra, que representa la sobirania popular, es mereix diputats

diferents i intervencions diferents a la que ha fet vostè. Jo he dit

que hi ha una comissió parlamentària que ha de controlar la

televisió autonòmica, he dit exactament això, i no he dit el que

vostè ha volgut dir. Per tant que quedi clar i per tant vostès

veuen, tots els senyors i les senyores diputats, la manera com

intenta manipular les informacions, y para muestra un botón.

Una cosa és Presidència, Sr. Diéguez, i una altra cosa és

Conselleria de Presidència, revisi l’organigrama. Per tant aquí

l’únic que està creuat, si em permet aquesta expressió

colAloquial que vostè ha emprat, és vostè.

Però si ara vostè vol que jo li parli de directors de televisió

partidistes anem a la televisió del Sr. Chaves. El Sr. Chaves és

del seu partit, Sr. Diéguez? No, jo crec que no, el Sr. Chaves és

el president de la Xunta d’Andalusia. Qui dirigeix la televisió

de Canal Sur?, Junta de Andalucía? Rafael Camacho. Qui va

ser Rafael Camacho?, portavoz del Grupo Socialista en el

Parlamento andaluz, todo un ejemplo de independencia, Sr.

Diéguez. Vamos a ver quien es el director de la televisión en

Castilla-La Mancha: Jordi García Candau; se’n recorden de qui

era Jordi García Candau? Sr. Diéguez, todo un ejemplo de

independencia. I a TV3 qui és el director?, el Sr. Major,

exministro con Felipe González, todo un ejemplo de

independencia, Sr. Diéguez.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 425/04, presentada pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

política laboral a les Illes Balears.

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

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 425/04,

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a política laboral de les Illes Balears. En nom

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller de

Treball, l’objectiu de la meva interpelAlació avui es vincula a un

fet ja conegut i reconegut a la nostra comunitat, del qual s’ha

parlat en aquesta cambra moltes vegades, que és que no hi ha

una relació directa entre el creixement econòmic desenvolupat

a la nostra comunitat autònoma que, sense cap dubte, és

important, amb la situació de greus desequilibris estructurals

que pateix el nostre mercat de treball, que jo els sintetitzaria en

tres: baixa qualificació laboral; l’excés de precarietat laboral,

un nivell de contractació temporal i rotació de l’ocupació molt

superior a la mitjana espanyola i no diguem a la mitjana

europea, amb condicions laborals precàries i insegures; i la

mateixa dimensió de la sinistralitat laboral.

Davant aquests fets no podem confiar exclusivament en el

creixement econòmic per resoldre aquests problemes, com va

quedar palès a la interpelAlació i la moció que es varen discutir

fa aproximadament dos mesos en aquesta mateixa cambra, i per

totes les anàlisis serioses d’economistes i d’entitats importants

que així ho marquen: cal entrar a polítiques actives d’ocupació,

cal entrar a línies estratègiques d’actuació per part del Govern

de la nostra comunitat autònoma. I al voltant d’aquestes
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polítiques és al voltant del que vull situar la meva interpelAlació

i situar una sèrie de preguntes, una interpelAlació feta no amb

l’ànim destructiu sinó amb l’ànim de colAlaborar i positiu de

cara al futur, com es veurà a la moció que presentaré d’aquí a

15 dies.

El frontispici de qualsevol política moderna d’ocupació és

el diàleg social, com es dedueix clarament de totes les

polítiques desenvolupades en general i molt especialment de les

cimeres de Lisboa i de Barcelona sobre estratègia europea per

a l’ocupació. El diàleg social és la clau de totes les polítiques

laborals d’ocupació modernes que s’apliquen avui a Europa, i

estic dient de polítiques d’ocupació modernes que s’apliquen

avui a Europa, no de polítiques d’esquerres ni de polítiques

radicals, de polítiques modernes d’ocupació.

Els instruments fonamentals per aplicar aquesta política a

la nostra comunitat i en general és la Mesa del Diàleg Social,

el Pacte per l’ocupació i els pactes locals. Doncs bé, he de

mostrar la meva inicial preocupació perquè després de nou

mesos del seu govern en aquesta comunitat autònoma i

d’exercir les tasques en aquesta conselleria, s’ha reunit una sola

vegada la Mesa del Diàleg Social. Alhora, sobre el pacte per

l’ocupació tenc dubtes respecte de quina és la situació actual

del pacte per l’ocupació, cohesió social i foment de l’economia

productiva que es va signar amb els agents socials i el Govern

de la comunitat autònoma la passada legislatura el gener del

2000, és a dir, quan portàvem escassament sis mesos en el

govern. És vigent o no és vigent? Si és vigent, per què no s’ha

aplicat aquest any?, que una de les mesures que conté aquest

pacte és la pressupostació, el calendari de mesures a fer cada

any i el pressupost que acompanya aquestes mesures. Cada any

es reunien els agents socials amb el Govern per decidir quines

eren les mesures a aplicar i quins doblers, quina despesa es

destinaria. Per què no s’ha fet això el 2004? Quantes reunions

s’han fet amb els signants d’aquest pacte durant aquests nou

mesos? I si aquest pacte no és vigent, quan pensen vostès fer-ne

un altre?, quan el pensen fer? En fi, m’agradaria informació

sobre aquest aspecte.

Respecte als pactes locals, entre el 99 i el 2003 es va passar

de dos pactes locals a onze. Els pactes locals també és un eix

vertebral de la política europea d’ocupació al voltant dels quals

han de passar les polítiques laborals territorialitzades. La

majoria d’aquests pactes locals acabaven el desembre de l’any

passat; si no ho tenc mal entès la majoria s’han prorrogat fins

a l’octubre d’enguany. Què es pensa fer l’octubre sobre aquests

pactes locals? Hi ha una política activa per ampliar aquests

pactes locals? D’entrada ens preocupa que algunes de les

mesures que s’han aplicat ja no contemplen si hi ha marc de

concertació local o no a l’hora de concedir escoles taller, o a

l’hora d’altres mesures; no s’ha contemplat, i si estic confús

m’alegraré i em pareixerà bé, però els pactes locals requereixen

polítiques de convenciment, però també polítiques

d’incentivació: no és el mateix concedir determinades mesures

a municipis que no tenen pactes locals que a municipis que

tenen pactes locals, perquè si no quin interès ha de tenir el

municipi corresponent per tirar endavant aquest pacte local?

El mateix respecte a la consolidació de la figura dels agents

de desenvolupament local, que requereixen un seguiment, que

requereixen una estructura, que requereixen una feina i que es

converteixen en eines fonamentals per aplicar polítiques

laborals a nivell territorial i que si no es fa així fàcilment poden

convertir-se en treballadors que fan altre tipus de feines.

Tothom coneix, i els que tenen experiència municipal, que aquí

n’hi ha molts, entre ells jo mateix, que les necessitats dels

ajuntaments són tan grans que immediatament utilitzen tots els

recursos que tenen si no estan clarament diferenciats. 

Jo volia demanar també en quin estat es troba en aquest

moment el projecte europeu que es va aprovar per la Unió

Europea, titulat “Ocupació XL”, que representa una aposta

clara per la construcció d’un SOIB en clau de xarxa local, amb

important implicació de gestió de les entitats locals i de

participació de les entitats socials, empresarials i sindicals.

Un altre tema que m’agradaria conèixer és la situació dels

fixos discontinus. Han passat nou mesos des que vostès varen

entrar al Govern. La legislatura passada no va ser possible

reunir la comissió mixta per posar en marxa l’article 32 del

REB, que fa referència als fixos discontinus; en aquell moment

l’oposició va venir per part del Govern del Partit Popular de

Madrid. Després hem viscut nou mesos amb un govern del

Partit Popular a Madrid i un govern del Partit Popular a les

Illes; tampoc no s’ha reunit la comissió ni s’ha donat cap passa

en aquesta direcció. Què es pensa fer a partir d’ara, amb un

marc una altra vegada diferent? A mi m’agradaria conèixer

dues coses: una, si es pensa convocar o pactar amb el Govern

central la convocatòria d’aquesta comissió mixta i, si quan es

convoqui aquesta comissió mixta, es pensen tenir en compte els

acords de la Mesa del Diàleg Social del 23 de gener sobre els

temes dels fixos discontinus o no a l’hora d’introduir aquest

debat.

Respecte als instruments de desenvolupament de polítiques

socials, sobretot en el que fa referència al SOIB, la

consolidació dels serveis públics en matèria laboral i l’estreta

colAlaboració entre els diversos àmbits de l’administració és un

element important. La colAlaboració entre el SOIB i l’INEM és

molt important. En èpoques passades vàrem concedir fins i tot

personal laboral suficient perquè l’INEM pogués cobrir les

tasques; sé que és una competència del Govern central i confii

que el Govern central en aquests moments doti suficientment

l’INEM, que no està suficientment dotat, però mentrestant,

quina és la colAlaboració del SOIB amb els respectius

ajuntaments o consells insulars?

Respecte al desplegament del SOIB jo valor positivament

la feina que s’ha fet en relació a la creació d’una xarxa

informàtica, el sistema TAURO. Jo sé que el 98 ja es va

intentar la contractació d’un sistema informàtic, en aquell cas

crec que era de Catalunya o de Galícia, no ho tenc clar, però

sense cap dubte de res no serveix aquest sistema informàtic si

no va acompanyat d’un treball efectiu de descentralització dels

serveis públics en els territoris i de la seva articulació real, i

això passa per la xarxa d’oficines del SOIB; pensen ampliar

aquesta xarxa o pensen mantenir-la com està ara? Això passa

per l’extensió de la xarxa pública d’orientació laboral;

m’agradaria saber quina és l’opinió que té la conselleria

actualment sobre els serveis d’orientació laboral generals i

sobre els específics, com pretén mantenir i desenvolupar aquest

fet, i em preocupa substancialment que durant aquest any

s’hagin reduït de forma substancial els sistemes d’orientació
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laboral en temes d’immigració, precisament un problema cada

vegada més greu a la nostra societat, que necessita dels màxim

recursos, i justament en aquest moment es produeix una

tancada d’aquests recursos.

M’agradaria saber si vostès estan disposats a demanar el

canvi, incrementar l’eix 7 amb la negociació que fan amb

Europa, i com que se m’ha encès el llum, molt ràpidament,

respecte a l’economia social, pensen ampliar el Pla de suport a

l’economia social vigent en aquests moments? Pensen posar en

marxa un consell de participació sobre economia social per

desenvolupar totes aquestes tasques? Què pensen fer amb la

Llei de cooperatives?, fa més d’un any que està aprovada i

encara no hi ha el reglament aprovat, i encara no hi ha el

registre en marxa. Què pensen fer amb el decret d’empreses

d’inserció laboral, que també està aprovat de la passada

legislatura i que cal desenvolupar i, sobretot, dedicar-hi despesa

suficient?

I sobre salut laboral, entenent que és vera que es va fer un

esforç seriós últimament per reduir els índex de sinistralitat

que, Sr. Conseller, si em permet vostè, de les dades que tenc de

la seva pròpia conselleria, exactament la informació és que la

punta alta de sinistralitat està en el 2000 i a partir del 2000

comença a baixar, 2001, 2002, 2003. És així, les dades també

les tenc aquí, les tenc agafades del butlletí que publica vostè a

l’ISLIB i jo crec que no té massa sentit una discussió

d’aquestes, de si va ser el 2001 que va començar a baixar o va

ser el 2003, perquè a mi el que em preocupa és que en aquests

moments es mantengui aquest clima, es mantengui aquest nivell

de baixa, em preocupa un petit repunt a Eivissa que hi ha en el

mes de gener o febrer, però sé que això és absolutament

conjuntural. Ja li he dit sempre que tendrà el nostre suport si es

treballa en profunditat i seriosament en aquest tema, però -i

acab amb això- em preocupen algunes coses.

Em preocupa que el Consell de Salut Balear de les Illes

Balears solament s’hagi reunit una vegada aquests nous mesos.

Em preocupa que el pressupost del 2004 hagi baixat un 46%.

Em preocupa que el conveni de construcció amb agents socials

i l’Administració per a la creació de la figura del control

territorial s’hagi eliminat. Em preocupa, en definitiva, que en

aquests moments s’hagi posat en marxa el debat d’un nou pla

estratègic, fa una setmana, que al final veurem en què canvia

amb el que hi havia, probablement serà molt similar, per tant no

acab d’entendre què hem fet aquests nou mesos si teníem un pla

estratègic aprovat que era pràcticament bo, reconegut per

tothom, reconegut públicament pel director de l’ISLIB en

declaracions públiques, si hi ha dues, o tres, o quatre mesures

que no s’han aplicar idò que es llevin i no s’apliquin, però bé,

si se’n vol fer un de nou que es faci; si aquest pla nou estarà...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Rosselló, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, ara acab. Si aquest nou pla

tendrà partides pressupostàries devora o serà senzillament un

pla de voluntats, i en definitiva amb això li vull dir, i vull

repetir, perquè no vull donar una impressió equivocada, ho he

dit sempre, la lluita contra la sinistralitat laboral a la nostra

comunitat autònoma, si es varen aconseguir èxits a la passada

legislatura el mèrit no és ni molt manco de l’Administració, és

sobretot dels agents socials i de la concertació i de l’opinió

conjunta de tots. Per tant en mi no trobarà una persona que

critiqui aquests temes o que situï aquests temes com uns temes

partidistes. Està per damunt dels interessos de tots combatre la

sinistralitat i tendrà el nostre suport, però cal posar-hi els

mitjans: a Dios rogando y con el mazo dando.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la paraula

l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

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

Sr. Rosselló, la realitat és que la seva intervenció m’ha fet

canviar totalment el que tenia preparat, i li explicaré un poc el

que vostè m’ha plantejat, passarem directament als temes que

vostè ha plantejat.

Respecte als desequilibris estructurals realment estam

d’acord en el fet que hi ha problemes estructurals, que són la

baixa qualificació, la temporalitat i la sinistralitat.

Respecte de les polítiques actives, nosaltres vàrem discutir

aquí la situació del tema de la política activa; nosaltres, des de

la conselleria, el més important que tenim en aquest moment és

que el que pensam fer és actuar damunt el drama que és l’atur,

perquè és un problema social i el de més difícil solució.

Nosaltres, el tema de la personalització del problema és que

volem, entrar en el que és la persona i deixar el que són altres

actuacions més de cara a la galeria, i per açò intentam fer una

nova coordinació de la conselleria. Nosaltres hem comprovat

en aquests mesos, efectivament, que la conselleria tenia una

estructura muntada i realment he de dir que aquesta conselleria

tenia una desestructuració completa i no hi havia una

coordinació entre les oficines, els serveis d’orientació, les

zones de formació i cadascun anava per la seva banda. S’ha

comprovat, a més, aquesta situació des del moment que es va

fer una prova experimental a Menorca, en la qual hi havia gent

que estava aturada i apuntada dins les oficines del SOIB i

aquestes persones han estat més d’un any sense que ningú les

cridés; la política passiva d’esperar que els aturats venguin i

que demanin la volem canviar i en colAlaboració tant de la

conselleria, les oficines, les entitats colAlaboradores, les

administracions, les entitats que fan la formació, tots ells, amb

una coordinació conjunta, i tot açò planificat en els òrgans de

planificació, que són el SOIB, han de fer una estructura tot de

seguida de com hem d’actuar damunt el sector de persones que

estan desocupades, que són les que ens interessen. Fer una

cridada a aquestes persones perquè venguin a les oficines del

SOIB i des d’aquestes oficines poder derivar aquestes persones

cap als serveis d’orientació que estan creats. Aquesta situació,

que hi havia una descoordinació, intentarem que no torni

continuar d’aquesta manera i que la persona que està
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necessitada li puguem donar la mà, pugui ver al SOIB, a

l’administració i des de l’administració la podem integrar una

altra vegada dins el mercat laboral.

Vostè plantejava el tema de la Mesa de Diàleg Social,

també el Pacte per l’Ocupació; li he de dir que els agents

socials van demanar una implicació d’aquest govern des d’un

punt de vista transversal i, efectivament, aquest govern sensible

vam comentar que es faria després de les eleccions i en aquest

moment ja està prevista la convocatòria per a dia 13, d’una

primera reunió amb els agents socials i presidida aquesta reunió

per la Vicepresidenta del Govern, per demostrar que hi ha

interès des d’aquest Govern d’arribar a acords amb els agents

socials.

El Pacte Local, nosaltres consideram que la planificació de

l’economia i de l’activitat econòmica, qui més sap com està la

seva situació són les administracions locals. Consideram que

continuar amb els pactes locals és imprescindible; aquests

pactes locals els marcaran els consells com a segona institució

i després el Govern com la visió general de les Illes Balears, i

a partir d’aquests pactes locals planificarem totes les polítiques

de la conselleria. Per tant, dins d’aquesta política, nosaltres,

dins l’òrgan de decisió primer, que és el SOIB, aquesta qüestió

es plantejarà dia 14 en què tenim previst fer una comissió

executiva del SOIB.

Respecte de l’XL que vostè m’ha plantejat, mantenim la

inversió, el projecte que s’havia aprovat per a Europa. Hem fet

una aturada, hem suspès, de moment, l’execució de l’XL,

precisament perquè tenim ara una eina de gestió, que vostè

comentava, que és el TAURO. Aquesta eina de gestió

consideram que serà molt important perquè ens podrà

determinar i classificar totes les persones que necessiten la

nostra ajuda i amb aquest projecte d’XL combinarem el

projecte de gestió, que és el TAURO, que és el de València, i

el combinarem amb aquest projecte que s’ha aprovat a Europa.

Respecte dels fixos discontinus, jo també li vaig dir aquí

des d’aquí que nosaltres demanaríem la convocatòria de la

comissió. Així ho vam fer, dia 5 del 3 va quedar solAlicitada a

la Secretaria General d’Ocupació una reunió per fer la segona

reunió de la comissió mixta del REB. Per tant, nosaltres, a més

li vaig dir que era convenient esperar les eleccions, el temps ha

donat raó que les persones que constituïen aquesta Mesa,

segurament, bé, seran canviades perquè avui en dia el Govern

central serà constituït per altres persones, i a partir que

sapiguem quina és la persona responsable, com a president, el

representant de l’Estat, ens posarem en contacte amb ells per

fixar la primera reunió. Allà, en aquesta reunió, sense dubtes,

a més hi ha un representant de l’oposició, com a membre del

que és la comissió, i durem tots els documents que tenim

respecte dels acords que s’han fet amb els fixos discontinus,

però sempre tenint en compte que la política que fa aquest

Govern és la primera i la més pràctica i la que ja vam discutir

l’altre dia, que consideram que si hi ha una desestacionalització

açò és un benefici pel que són els fixos discontinus. Hem

comprovat, efectivament, que hi ha una reducció, hi havia un

increment de fixos discontinus, en aquest moment els fixos

discontinus hi ha una caiguda i si l’economia nostra, en aquest

moment, com passa enguany, s’allarga, consideram que els

empresaris cercaran fixos discontinus i no temporals.

Açò és la primera política que nosaltres hem de fer, que és

l’econòmica; després hi ha altres mesures, que seran

normatives, i de defensa dels fixos discontinus perquè és una

millora, tant per a l’empresari com per al treballador. I com a

figura laboral, és molt important per a les Illes Balears.

Respecte del SOIB, nosaltres, la colAlaboració del SOIB i de

l’INEM és una necessitat imperiosa que tots dos facem esforços

junts i hem presentat un pla de millores i que s’ha de

consensuar amb l’administració central. En aquest moment,

després de la reunió sectorial que vam tenir l’altre dia ha

quedat aturada la firma de qualsevol tipus de pla de millores

del que són les oficines i de tot el que és l’estructura del SOIB-

INEM fins que vengui el nou responsable.

Demanava noves oficines. En principi nosaltres no tenim

possibilitats de fer noves oficines, sí que hem plantejat la

millora de les existents, i com a possibilitat s’ha plantejat dins

el pla de millora fer unes oficines mòbils. Vostè també coneixia

aquest tema i aquesta idea de tenir unes oficines mòbils que es

puguin adaptar a l’estacionalitat de les Illes Balears, crec que

és una bona inversió i es podria actuar durant l’estiu a unes

bandes i durant l’hivern dins el que són la zona central de

Mallorca o a altres bandes. I una oficina mòbil ens donaria una

sortida perquè no seria una estructura fixa, sinó que, en funció

de les necessitats, es podria desplaçar pel territori.

Respecte de l’orientació general i específica, entenem que

s’ha de fer un estudi. L’orientació, que s’ha reduït, vostè sap

que hi ha hagut problemes, i açò ja serà objecte d’un altre

moment discutir què és el que ha passat amb el que s’ha gastat

de fons socials europeus; realment, a Madrid s’han tingut

reunions amb els directors, subdirector i el director general de

fons socials europeus i realment estan sorpresos del sistema que

ha seguit aquestes illes de despesa del fons social europeu. Som

l’única comunitat que té en aquest moment la inversió de

personal feta abans del 2006; açò serà un problema perquè, fins

i tot per rebre la subvenció, rebre aquestes ajudes del programa

operatiu, no la podrem rebre fins que toqui l’any corresponent.

Açò ja serà un tema, un altre dia podrem discutir

específicament el tema de les despeses del fons social europeu,

i realment entenem que no tindrem, de fons socials europeus

haurà de ser fons propis; nosaltres mantindrem el sistema

d’orientació perquè és important, haurem de mirar fins a quin

punt tenim l’orientació o si s’ha de reduir en funció del que són

els usuaris. Açò és un tema que dins el que és la comissió

executiva del SOIB, haurem de discutir, haurem de planificar

en funció de les persones que avui en dia necessiten d’aquesta

orientació, però basades sempre en el número de persones que

necessiten orientació. No farem un pressupost sense tenir en

compte el nombre d’usuaris que han de tenir aquestes persones.

Més interessant és destinar fons al que és la qualificació de les

persones d’aquestes illes, que realment tenim un nivell molt

baix, i hem de fer que la qualificació sigui la diferència

respecte d’altres persones que puguin venir a aquestes illes i el

nostre personal estigui altament qualificat.

Respecte del reglament de cooperatives i del registre,

aquestes dues accions estan en marxa i durant aquest any el

registre ja ha començat i el reglament de cooperatives és en

estudi, o sigui, segurament es durà durant enguany.
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El problema del pla d’estratègia de salut laboral, vostè sap

que el pla estratègic que s’havia encarregat des del que és la

conselleria no va ser consensuat; es va presentar amb uns

pressuposts irreals. Nosaltres, el que hem intentat és aprofitar

el bo que tenia aquest pla estratègic, treure les partides que es

podien executar i ara el que hem fet és que hi ha una comissió

tècnica, s’estan estudiant quines partides són possibles, quines

actuacions són les que hem de fer i prioritzar.

I respecte de la baixada de pressuposts, ja vaig prometre

aquí, en aquesta cambra, que incrementaríem els pressuposts.

Ja hem fet la dotació corresponent a l’ISLIB perquè pugui fer

actuacions sobre el tema de sinistralitat i salut laboral, que

nosaltres també consideram que és un tema prioritari, perquè

amb la salut i amb les persones no es pot jugar.

Jo crec que amb açò ja li he contestat un poc el que avui ha

plantejat, podríem tractar més temes, però si de cas a la seva

intervenció ja podrem intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

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

és un debat molt especialitzat entre un exconseller de Treball

i el conseller actual i, a pesar que jo no puc estar a la seva

alçada quant a l’especialització, però sí que pens que queda

excessivament sectorialitzat, perquè les polítiques laborals en

aquest moment depenen de la Conselleria de Treball, que jo

crec que és la responsable de vigilar i de promoure la qualitat

del treball, però llavors hi ha tota una sèrie de polítiques, que

corresponen a les àrees econòmiques, turisme, comerç,

indústria, que fomenten, que poden fomentar la creació de més

llocs de treball. I per tant, des d’aquest punt de vista, serien les

conselleries que fomentarien la quantitat del treball i

naturalment també la qualitat del treball. Si l’economia va bé

també les condicions dels treballadors tendeixen a millorar.

Aleshores, des d’aquest punt de vista més global, crec que

hem de vigilar quatre qüestions: per una part, combatre

l’excessiva precarietat del mercat de treball; en segon lloc,

vigilar per la salut laboral; en tercer lloc, hi hauria els

programes econòmics, que haurien de tendir cap a

diversificació de l’economia, per tenir una economia molt més

estable, i, finalment, entraria també el que es coneix com a

suport a l’economia social.

Bé, en temes de precarietat és evident que duim un temps

perdut molt important quant a intentar palAliar els efectes nocius

que té el fet de ser fix discontinu, que sobretot després ho

trobam, que aquest problema deriva cap a unes pensions baixes,

etcètera. El fet que en nou mesos encara no s’hagi reunit la

comissió específica que ha d’estudiar aquest tema, la Comissió

del Règim Especial, bé, afegit als quatre anys anteriors, que va

ser impossible encetar una bona relació entre els dos governs,

fa que aquesta tema ja sigui urgent. I una segona qüestió, dins

la precarietat, és l’excessiu treball temporal que existeix a les

Illes Balears, i que, a mesura que ens anem especialitzant més

en una economia de serveis, hem de sospitar que de cada

vegada més hi haurà un excessiu treball temporal. Tot això fa

que, especialment per a la gent jove, resulti molt difícil

emprendre projectes de vida en comú, i té uns efectes

colAlaterals de cara a la independització dels joves de les

famílies, etcètera.

En el tema de salut laboral el propi conseller ha reconegut

que hi havia hagut una disminució dels pressuposts per

combatre la sinistralitat i que ara ja ens ha anunciat que hi ha

hagut una suplementació de crèdit, cosa que hem de saludar

molt positivament. Pensin que fa un moment ha contestat una

pregunta, s’ha fet fer una pregunta a un dels seus diputats, i la

bona notícia és que durant el 2003 va evolucionar molt bé la

sinistralitat, hi va haver manco accidents laborals. Això no és

casualitat, això respon a uns anys d’una inversió pública

importantíssima en temes de prevenció de riscs laborals i de

prevenció de la sinistralitat, no és fruit de confiança ni és fruit

d’unes polítiques iniciades el mes de juliol, és fruit d’anys de

mentalitzar el món empresarial, mentalitzar els treballadors i

dedicar-hi recursos.

Els temes de diversificació econòmica, bé, no li

corresponen excessivament, però jo sí que li vull dir que en

aquest moment es veu una determinada política turística que

torna optar per la massificació del turisme; nosaltres dubtam

que a mig termini es facin polítiques per desestacionalitzar.

Enguany tendrem una certa desestacionalització, però serà fruit

que la setmana santa s’acosta molt al mes de maig i això els

hotels ja no tancaran, continuaran oberts, però a la llarga, i

m’agradaria equivocar-me, dubtam que aquestes polítiques que

es duen en turisme serveixen per desestacionalitzar. I allà on,

i només en faré un esment, perquè el conseller responsable no

hi és, ja li farem una interpelAlació en el seu moment, allà on hi

comença haver crítiques molt fortes és a les polítiques i

especialment a les polítiques industrials, que els canvis de

polítiques van en detriment del suport, especialment, dels

sectors industrials. Perquè es facin una idea, el canvi de política

de foment de la presència de les indústries a l’exterior ha

suposat que, per exemple, a la darrera edició de la fira de moda

de Madrid hi anaren la meitat de les empreses que hi varen anar

el mes de febrer de l’any passat; perquè aquestes polítiques

van, sobretot, en detriment de les petites empreses que, en

conjunt, també creen llocs de feina, també facturen. I aleshores,

en aquests moments, hi torna haver una caiguda de llocs de

feina dins el sector industrial.

I finalment, per acabar, Sr. President, mig minut, un tema

que l’afecta directament és el suport a l’economia social,

especialment cooperatives i les societats anònimes laborals. Bé,

segons les nostres informacions, les societats anònimes laborals

encara no han percebut la subvenció que estava compromesa de

l’any 2003, i que es troben en una situació molt precària. I això

crec que és una, no me voldria equivocar, però crec que és una

concepció que té el Partit Popular que veu en l’economia

social, en les cooperatives i en les societats anònimes laborals

una espècie de moviment que no consideren prou empresarial,

no sé si és així; veuen en les cooperatives i en les societats

anònimes laborals una espècie d’ONG, quan són empreses

privades, quan hi ha treballadors que fan inversions per tirar

una empresa endavant. Aquesta setmana mateix hi va haver un

debat sobre suport a cooperatives, en aquest cas a cooperatives
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agràries, bé, i va ser espantosa la intervenció del Partit Popular

que li havia preparat la Conselleria d’Agricultura; és a dir,

demostra una manca de sensibilitat pel que és l’economia social

que s’haurien de fer mirar.

Bé, en conjunt nosaltres també apostam perquè recomenci

el diàleg social, un altre anunci important que saludam és la

propera convocatòria de la Mesa; d’aquí esperem que en surtin

fruits i sobretot en el tema de la Comissió del Règim Especial

que ha d’estudiar la problemàtica dels fixos discontinus no hi

podem perdre més temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme García Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.

El Grup Socialista va presentar, fa jo crec que un mes, una

interpelAlació sobre una part del que és la política laboral, és a

dir, sobre quines mesures volia posar en marxa el Govern i

tenia previst posar en marxa el Govern per evitar i millorar la

situació de precarietat laboral dels nostres treballadors a les

illes. Una qüestió que afecta moltes persones i que per tant era

de vital importància per a la nostra comunitat autònoma. Avui

som aquí per parlar de la política laboral en general, és a dir, de

forma àmplia.

Vam dir en el seu moment i defensem a cada una de les

nostres intervencions que la política laboral és una política

adscrita a una conselleria però que té un caràcter transversal i

que, com han dit els diputats que m’han precedit en la paraula,

afecta més d’una àrea de gestió. No es pot fer política laboral

sense fer polítiques actives, aquestes, les polítiques actives

estan definides a nivell estatal, per tant el que fa la Conselleria

de Treball és aplicar els criteris i les convocatòries que venen

definides a nivell estatal, per cert definides des del temps en

què governava el Partit Socialista i que segueixen funcionant

com a instruments que s’ha demostrat que acaben incorporant

al mercat de treball molts colAlectius que tenen inserció laboral

molt difícil per a d’altres àmbits. La política laboral és una

política de formació, però una política de formació permanent,

és a dir que ha de coordinar la formació ocupacional, la

formació contínua i també la formació reglada que afecta altres

conselleries i per tant és bàsic a la nostra comunitat autònoma

que la política en formació s’entengui com a una formació

permanent al llarg de la vida, insisteix, qüestió que no s’ha

inventat el Grup Socialista, sinó que és una prioritat a nivell de

la Unió Europea i que estableix que tots els estats membres han

de tenir com a un objectiu prioritari de les seves polítiques

d’acció a nivell estatal i a nivell regional.

La política laboral és també una política social, i ho

demostra que al mateix temps que es posen en marxa

actuacions de política social, com les ajudes familiars o les

escoletes, es fan dues accions al mateix temps: una, crear llocs

de feina nous, nous jaciments d’ocupació; i segona, permetre

que un colAlectiu important que voluntàriament, com deia una

consellera en aquesta cambra, vol anar a fer feina, que són les

dones, i que no volem renunciar a les nostres possibilitats

d’incorporar-nos plenament a aquesta societat treballant,

puguin compatibilitzar la seva vida familiar i també la seva

vida laboral.

La política laboral és també una política d’innovació, cosa

que en aquest Govern es parla molt poc, des del temps que en

Matas defensava en aquesta cambra, el Sr. Matas defensava en

aquesta cambra que volia un ordinador a cada ajuntament, que

de fet van arribar els ordinadors a cada ajuntament i van quedar

guardats a una caixa, des d’aquella època la política

d’innovació està encara guardada a una capsa a algunes bandes

que no sabem on és. Aquesta comunitat autònoma, si pot

avançar d’alguna manera i pot afegir valor a tota la producció

que fa és a través de la innovació, perquè tota la resta té uns

costs d’insularitat que, en el cas de la tecnologia no existeixen.

És també una política econòmica clàssica, com defensaven

ara els diputats d’Izquierda Unida i del PSM, en què no es pot

deixar de banda la política industrial, no es pot deixar de banda

la política turística. Naturalment, no a través de la creació

d’equips ciclistes, que supòs que donen feina als que fan de

ciclistes, però a ningú més; i també és una política que s’ha de

fer a través de l’economia social. L’economia social té molts

avantatges i entre aquests és que dóna feina directa a gent de la

terra, d’aquí, i que no se n’anirà a una altra banda, i per tant

sabem que les indústries que es creen a través d’economia

social queden a les illes, que el comerç que es crea a través

d’economia social queda a les illes, que el turisme que es fa a

través d’economia social queda a les illes i s’inverteix aquí i es

dóna feina aquí.

I sobretot la política laboral és també una política de

concertació, com ja han dit i li hem recordat moltes vegades, no

es pot fer política laboral sense les administracions, sobretot les

més properes als ciutadans, com son els ajuntaments, no es pot

fer política laboral sense els sindicats, no es pot fer política

laboral sense les patronals. Els objectius de la política laboral,

vostè insisteix, el conseller insisteix i tot el seu departament

insisteix, que l’objectiu són les persones desocupades, i

naturalment no seré jo qui li digui que no és un bon objectiu,

però no únicament són les persones desocupades que, com

sabem, la nostra comunitat autònoma té un percentatge de

desocupats més baixos d’Espanya, per tant no pot ser només les

persones desocupades les que siguin mereixedores de la

política laboral del Govern, ho ha de ser l’increment de la taxa

d’activitat d’alguns colAlectius, com són els joves, com són les

dones, com són les persones amb discapacitat. S’han

d’incorporar al mercat de treball, hem de fer créixer la taxa

d’activitat i tampoc no és una cosa que s’inventa el Grup

Socialista, sinó que aquest també és un objectiu de la Unió

Europea. I sobretot a una comunitat rica com la nostra hem de

millorar i compartir aquesta riquesa, incrementant la qualitat de

feina dels nostres treballadors; temperar la precarietat, que hi

hagi més gent que treballi i que treballin més mesos a l’any;

rebaixar la sinistralitat, millorar la formació dels nostres

treballadors i del nostre capital humà, i tot també té a veure

només amb la qualitat de la feina de forma individual, sinó

també amb la productivitat que som capaços de fer des de la

nostra comunitat autònoma.
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La realitat, senyors i senyores diputats, crec que és una

altra. La conselleria, amb nou mesos d’actuacions, la

conselleria més paralitzada del Govern, només s’anuncien plans

pilot com un pla pilot a Ciutadella, que serà objecte de

preguntes en el futur; no hi ha definició d’instruments

imprescindibles, com és el Servei d’Ocupació de les Illes

Balears, que en nou mesos hem trobat un programa informàtica,

però un programa informàtic és un instrument, no pot ser mai

una política decisiva per definir el que volem per a la nostra

comunitat autònoma. Seguim sense renovar el pacte per

l’ocupació. S’han llevat instruments importants que s’havien

posat en marxa, com l’orientació que es feia des dels punts

d’informació juvenil a través dels ajuntaments. S’han suprimit

serveis d’orientació als immigrants, serveis d’orientació

específics als immigrants que es realitzaven, que funcionaven

i que atenien moltes persones. Encara s’estudia una alternativa

per als fixos discontinus, després de tants anys i tants mesos de

govern. Reconeixen la pèrdua d’ocupació dels joves, ho

reconeix la pròpia conselleria, la pèrdua d’ocupació dels joves

i encara ens diuen que estudien què han de fer. Hi ha retard a

les convocatòries i un llarg etcètera que demostra que si una

conselleria d’aquest govern està suspesa és la Conselleria de

Treball i Formació.

Una comunitat autònoma com la nostra es mereix que es

posin a treballar des del primer dia en temes de política laboral

i de moment el que ens demostren és que encara s’ho pensen.

Hi ha carros que s’han d’agafar tot d’una, si no la pèrdua pot

ser irreparable; aquesta conselleria funcionava, estava en marxa

i era una prioritat, no només de la conselleria, sinó de tot

l’equip de govern, i en aquests moments està absolutament

paralitzada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Jaume Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Conseller, nosaltres sí creim que les polítiques que es duen a

terme des de la seva conselleria són les encertades per

combatre la precarietat existent en el mercat laboral de les Illes

Balears. Hem de pensar que dir que tenim un mercat laboral

precari pot ser cert, però hem de pensar que, segons estudis,

com pugui ser el del CES, les Illes Balears mostren un índex de

qualitat del mercat de treball dels més elevats. En aquest sentit,

la feina que es fa des de la conselleria, per exemple quant al

SOIB, consideram que és molt important la colAlaboració

existent i que ha de ser forta amb l’INEM; consideram

important un pla experimental per prevenir l’atur de llarga

duració. I també consideram que és important l’aposta que ha

fet el conseller, des de la seva conselleria, per fer una atenció

personalitzada als aturats. També una connexió de les oficines

del SOIB amb els serveis d’orientació.

També, com ha dit el conseller, consideram que és

important el sistema de gestió i informació que s’utilitzarà a

partir d’ara, el Servei d’Ocupació, pensam que aquest nou

sistema permetrà una millora d’inserció en el mercat laboral. I

com no, també pensam que la feina que fa el conseller o el

tarannà que té el conseller de fer la política que està emmarcada

a la seva conselleria quant al consens social és molt important.

I en aquest sentit consideram important que el pròxim dia 13

d’abril es tengui prevista la reunió amb la Mesa de Diàleg

Social.

Aquí hem parlat, per exemple, també de sinistralitat laboral.

Ho ha dit el conseller, és una de les principals preocupacions

d’aquesta conselleria, com no podia ser d’una altra manera,

com m’imagín que de tots els partits polítics, i encara que s’ha

davallat en aquesta comunitat autònoma, hem de seguir lluitant

en aquest sentit. Consideram que és encertat en aquest sentit el

que ha dit el conseller, de les negociacions amb els agents

socials d’un nou pla estratègic per a la lluita contra la

sinistralitat laboral.

També ja ho ha dit el conseller, per combatre la precarietat

i la temporalitat, les mesures que es duen a terme, mesures de

caràcter transversal entre les distintes conselleries per tal que

puguem allargar la temporada turística, perquè aquí ja sabem

que en el tema dels fixos discontinus provocarà que hi hagi més

fixos discontinus en lloc que hi hagués més treballadors

temporals.

També quant, com ha dit el conseller, al nivell de formació,

hem de pensar que som una de les comunitats autònomes que

més ocupats té en estudis superiors. En aquest sentit els joves

han d’adquirir formació a través del pla de formació del

Govern i millorar la qualificació i, com també s’ha dit aquí per

altres partits, amb una formació continuada al llarg de la vida

laboral.

Com també s’ha mencionat, una de les limitacions que

existeix quant a les mesures que pugui prendre el conseller des

de la Conselleria de Treball i Formació és que les polítiques

més incidents en el mercat laboral, com ja s’ha dit aquí, són

polítiques a nivell nacional, i en aquest sentit no hi ha cap dubte

que és molt important el tema de subratllar l’article 32 del REB

perquè la insularitat, el cost de la insularitat que té dins el

mercat laboral es pugui suavitzar en certa manera per tal de

poder allargar la temporada turística i conseqüentment, com ja

he dit abans, passar a tenir més contractes de fixos discontinus

en lloc de contractes eventuals, augmentant així les seves

prestacions de caràcter de la Seguretat Social

...com ja s’ha dit aquí són polítiques a nivell nacional, i en

aquest sentit no hi ha cap dubte que és molt important el tema

de desenvolupar l’article 32 del REB, a fi que el cost de la

insularitat que té dins el mercat laboral es pugui suavitzar, en

certa manera, a fi de poder allargar la temporada turística i,

conseqüentment, com ja he dit abans, passar a tenir més

contractes de fixos discontinus en lloc de contractes eventuals,

augmentant així les seves prestacions de caràcter de la

Seguretat Social.

En aquest sentit li he de dir, Sr. Conseller, que des del Grup

del Partit Popular creim que les polítiques que du a terme amb

el consens i el diàleg social són les adequades per lluitar contra

la precarietat del nostre mercat laboral, i en aquest sentit té tot

el nostre suport.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta interpelAlació té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, jo

crec que la seva resposta i les intervencions que aquí hi ha

hagut han demostrat una mica el que ha passat durant aquests

mesos a la Conselleria de Treball. Jo de totes formes, en vistes

al nou clima que avui tothom..., o que fa uns dies respiram,

benvingut sigui el que arriba, no?

Clar, que avui es digui que la setmana que ve es convocarà

la Mesa del Diàleg Social, estupend, només faltaria, és una

excelAlent notícia. Que avui es digui que el mes d’octubre es

renegociaran els pactes locals d’ocupació i s’impulsaran els

pactes locals, estupend. Que s’ha convocat, s’acaba de

convocar la comissió mixta de l’article 32 dels fixos

discontinus, estupend. Que ara s’ha començat a discutir un nou

pla estratègic de salut laboral que millorarà les coses que

nosaltres no vàrem fer bé del tot i situarà la despesa en el nivell

que nosaltres no vàrem deixar, molt bé. Ara es reunirà el SOIB

per veure la xarxa territorial, perfecte. El que voldria saber és

què han fet aquests nous mesos passats, però bé... 

De totes formes jo els cit a termini, a vostès, que d’aquí a

15 dies, d’aquí a tres setmanes, perquè la setmana que ve, per

sort, són vacances, les tenim merescudes, veurem una moció,

una moció que dirà textualment les coses que aquí s’han parlat.

Bé, veurem si es vota o no es vota, i si es vota endavant i

vegem si sincronitzam les polítiques laborals. Jo de totes

formes no entenc, quan el Sr. Conseller diu que l’actuació

fonamental és la lluita de l’atur, l’atur i la qualificació del

treball, supòs que coincidim, perquè no crec que haguem de

continuar, cada vegada que sortim aquí, dient un “per a mi el

més important són els aturats”, “i jo...”, tots la millora del

mercat laboral en general. En aquest sentit també m’agradaria

saber què s’ha fet amb el pla de formació professional que es

va deixar redactat i que calia acabar de configurar i de treballar

conjuntament amb la Conselleria d’Educació i amb altres

conselleries, que és un element fonamental per a la major

qualificació, també, del mercat laboral.

Aquí del que es tracta és de la creació d’una xarxa pública

territorialitzada que assumeixi totes les tasques de creació de

llocs de feina i millora de la qualitat de feina, i aquesta xarxa

passa per les oficines del SOIB, benvinguda sigui una oficina

mòbil, em pareix una bona idea que ja corria per la conselleria,

però em pareix una excelAlent idea, jo crec que es necessita

descentralitzar més, però bé, en principi no és el més important

la creació de noves oficines del SOIB, ho reconec. La xarxa de

serveis d’orientació perfectament connectada amb el SOIB i

que és absolutament imprescindible desenvolupar; aquí clar

aclarir criteris, si la xarxa de serveis d’orientació general ha

d’estar cada vegada més vinculada a administracions

territorials, ajuntaments i consells, o a agents socials, o com.

Tot això s’ha de discutir. Quin és el model, quin és el model de

la xarxa de serveis d’orientació específics, com es desenvolupa

tot això. I bé, tenien vostès un instrument perfecte, que era el

Programa XL. Han preferit primer resoldre la resta i després ja

parlaran del programa, però aquest és el programa: un estudi en

profunditat de com fer un model territorialitzat del SOIB a les

nostres illes a tots els nivells. Per tant, intentem desenvolupar-

lo i que es faci d’una vegada.

Miri, Sr. Conseller, podem continuar parlant de com es

varen gastar els fons socials europeus. De totes formes jo tenc

una gran satisfacció, a mi no se m’acusarà d’haver gastat pocs

doblers en polítiques socials i laborals; però aquí el problema

desgraciadament ja no és aquest, el problema que tenim ara ja

és que el 2006-2007 s’acaba això. D’això és del que s’ha de

començar a parlar en aquesta cambra. Què farem amb tota

aquesta xarxa pública?, i què farem amb tota la formació?, i

què farem amb la qualificació quan el 2007 s’acabi aquest tema

per l’ingrés de nous països a la Unió Europea i perquè entrem

dins una dinàmica diferent? D’això és del que convendria

començar a parlar, i probablement això hauria de ser un dels

elements substancials d’un nou pacte per l’ocupació per

començar a parlar amb agents socials, sindicats i

administracions en general, com afrontarem aquesta fita que

tenim a la cantonada, i que sense cap dubte passarà a ser una de

les nostres grans preocupacions.

En salut laboral, es faci un pla nou, es continuï el que hi

havia, es parli de si els doblers destinats eren reals o no eren

reals, el que és evident és que la legislatura passada es va

començar amb una despesa de 19 milions de pessetes sense

comptar personal i es va acabar amb una despesa de 400

milions de pessetes sense comptar personal, i aquí és per on

s’ha de continuar. Solament amb més despesa pública,

solament insuflant més mitjans i, sobretot, amb molt de diàleg

social amb els agents socials, continuarem la batalla contra la

sinistralitat laboral, si no s’aturarà.

I per últim el tema de l’economia social. Miri, Sr. Conseller,

jo li aconsell que s’agafi molt seriosament..., de les úniques

coses que no ha anunciat vostè aquí per fer aquesta setmana

que ve, que les ha anunciades totes la setmana que ve, és

d’economia social. L’economia social també és un element

fonamental creador d’ocupació i també és un element

fonamental generador de més qualitat de feina. Nosaltres vàrem

agafar la conselleria amb 15 milions de despesa en promoció

del cooperativisme i d’economia social i vàrem acabar amb

200; durant tres anys es va triplicar el nombre de cooperatives

i societats anònimes laborals a la nostra comunitat autònoma,

i això va ser perquè es va fer un pla director, perquè vàrem

dedicar esforços i temps, perquè es va fer una llei de

cooperatives que no existia, es va fer un decret d’empreses

d’inserció laboral que no existia, es varen dedicar molts

d’esforços i recursos humans i materials a aquest tema. Això

s’ha de continuar si no vol que tornem decaure. 

Som la comunitat autònoma de l’Estat amb un nivell més

baix d’economia social en relació a la resta d’Espanya, i ja no

la vull comparar amb el País Basc, amb Navarra o amb Múrcia,

per posar un exemple, com vostè molt bé sap. El nivell

d’extensió del cooperativisme, de les societats laborals i de la

xarxa d’economia solidària és molt baix, requereix un esforç

enorme i requereix doblers, i aquests doblers han de sortir d’on

sigui; per descomptat no sortiran del pressupost del 2004, però
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han de sortir d’on sigui si volem realment treballar i, a la

vegada, introduir -i acab, Sr. President- i a la vegada utilitzant

el diàleg com a mètode fonamental de treball. 

Jo li aconsell, li suggeresc que posi en marxa un consell de

participació dels agents d’economia social, UCABAL, AELIB,

UCTAIB i la Xarxa REAS, que conjuntament amb la

conselleria es posin a discutir com desenvolupar una feina de

promoció i d’impuls a l’economia social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per contrarèplica té la paraula l’Hble.

Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades, el

tema de la qualitat és molt important. Nosaltres aquí vam

manifestar que faríem una política transversal; així l’estam fent

amb la Conselleria d’Educació, firmarem un conveni tal com

vam comentar aquí, ens vam comprometre aquí, pel qual la

conselleria reservarà una sèrie de fons del Pla FIP per fer

actuacions dins el que són equipaments i infraestructures

públiques com són els centres de formació professional, per

utilitzar i destinar les persones a fer activitats que el que són

acadèmies privades o privats no solen fer, i haurem d’utilitzar

els equipaments públics per fer aquells cursos i aquella

formació que normalment no es realitza o no s’ha realitzat fins

ara d’activitats industrials o d’altres activitats que no es feien.

Nosaltres amb la Conselleria d’Educació tenim aquest acord i

utilitzarem fons per fer formació dins la formació professional,

amb l’afegit que d’aquests fons sempre hi ha un tant per cent

que servirà per mantenir aquests centres de formació. Açò és un

tema per a nosaltres importantíssim i també per a la Conselleria

d’Educació.

Nosaltres aquí sempre discutim de precarietat, i a vegades

es confon el que és temporalitat i precarietat. Nosaltres el que

volem és que hi hagi feina, que la feina es mantingui i

d’aquesta manera després es mantindran i es milloraran els

tipus dels contractes.

En el tema de salut laboral ja he dit que nosaltres

mantindrem el pressupost d’execució dels anys anteriors, i açò

és al que ens vam comprometre i farem. No basta pressupostar

unes quantitats desorbitants, sinó que és executar un pressupost,

i nosaltres executarem el mateix pressupost, com a mínim, que

els que s’havien executat els anys anteriors. 

Respecte a economia social el pressupost que hi havia l’any

2003 va produir que a meitat de juliol s’havien acabat els fons;

s’ha produït que des del juliol al desembre les cooperatives que

s’han creat vostès no van pressupostar la quantitat suficient per

a la creació d’economia social. En aquest moment estam en

tractes i en convenis amb totes les entitats que formen

economia social per poder corregir aquesta deficiència

pressupostària que van tenir vostès, i nosaltres intentam i

arribarem a un acord amb ells per poder donar ajudes a aquelles

entitats cooperatives que han creat llocs de feina durant l’any

2003 i que no estaven pressupostades l’any 2003.

Jo no volia entrar en aquest tema però, realment, què hem

fet aquests mesos? El que hem fet és intentar solucionar el

desgavell que havien deixat. Hi havia un desgavell dins la

conselleria que hem intentat novament coordinar el que és

formació, el que és el SOIB, hi havia cada un per la seva banda.

Nosaltres farem una coordinació d’actuacions per donar una

única sortida a aquest túnel. Hi havia un total desgavell a la

conselleria. Què hem fet? Suspens. Realment suspens és...,

estan suspesos també per l’informe del CES. Jo l’aconsell que

mirin aquest informe del CES, estan suspesos, i nosaltres el que

hem fet és mirar que aquest desgavell no continuï, fer una

actuació coordinada i gastar el que ens envia Madrid. Vostè es

va comprometre a pagar-me un sopar, que el Sr. Rosselló

m’haurà de pagar aquest sopar. En aquest moment tenim

peticions de corporacions locals superiors al pressupost, cosa

que vostès l’any passat varen haver de tornar 3,5 milions

d’euros perquè no s’havien executat. Aquesta és la feina que

nosaltres feim, gestió i executam.

I en fons social europeu vostès ens han deixat..., no parli del

2006, parli del 2004; vostès ens han deixat sense fons per poder

executar polítiques de fons socials europeus. Vostès s’han

gastat la nostra aportació d’aquests anys; no han de parlar del

2007, han de parlar del 2004. Nosaltres hem acabat els fons

socials europeus. No han d’esperar el 2007, no; el problema

que tenim ara és que s’han acabat, no han d’esperar el 2007.

I una altra cosa també li volia comentar, que, simplement,

què han fet? Han comprovat vostès la Llei d’ocupació? Ni tan

sols van tenir la proposta d’especificar la Llei d’ocupació que

Balears també té un problema d’insularitat. Canàries avui té

reconeguda a la Llei d’ocupació la insularitat; açò significa que

té una aportació de l’Estat en programes específics per fer

formació i per a orientació. Balears avui no ho té reconegut.

Nosaltres plantejarem, i esperam que ens donin suport, que

aquest reconeixement de Balears com a insularitat quedi

reconegut a la Llei d’ocupació, perquè això ens durà fons

específics igual que a Canàries, simplement.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 1721/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a situació hospitalària,

derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 646/04.

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.

1721/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a situació hospitalària, derivada del debat de la interpelAlació

RGE núm. 646/04. Per defensar aquesta moció té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

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

d’entrar a detallar les propostes objecte d’aquesta moció, fruit
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d’una interpelAlació de fa 15 dies, vull recordar alguns elements

que pens que són importants per a la moció en qüestió.

En primer lloc és determinant apuntar que la transferència

sanitària rebuda l’1 de gener del 2002 es va vincular al model

autonòmic de finançament per part del Ministeri d’Hisenda,

que proposà com un factor del model de finançament sanitari

la xifra de població de cada comunitat. No és gratuït recordar

aquí que malgrat les reiterades peticions del conseller

d’Hisenda del Govern de les Illes Balears, el Sr. Joan

Mesquida, en el sentit que fossin les dades del darrer cens les

que es considerassin, es va decidir que les dades demogràfiques

a utilitzar fossin les de l’any 1999. Això ho reconegué fins i tot

el Sr. Corcoll, actual director de Planificació i de Finançament

de la conselleria el passat diumenge a una entrevista a un mitjà

de comunicació. El diferencial de població entre l’any 99 i el

2002 de les transferències ja era rellevant en el cas de les Illes:

més de 70.000 persones, segons el recent anuari social de La

Caixa, per mor de l’afluència de la població immigrant en

aquells tres anys, o sigui, el 99, el 2000 i el 2001. 

Cal recordar en aquest context, perquè a vegades la

memòria és fràgil, que el Partit Popular no escoltà el que

dèiem, i rebé amb una gran satisfacció la partida de sanitat. Es

va dir aleshores que tot depenia de la gestió i que, es fes el que

es fes, la planificació i la gestió eren fonamentals, i les nostres

hemeroteques en són testimoni. Per altra banda fa poc temps

l’actual ministra de Sanitat en funcions, la Sra. Ana Pastor,

indicà a requeriment de les autoritats sanitàries d’aquí, de les

Illes Balears, del Partit Popular, que demanaven un major

finançament sanitari, que les dotacions eren més que suficients,

i que tot depenia exactament de la gestió, i no tenia cap intenció

d’incrementar les dotacions segons declarà ella mateixa. És a

dir, senyores i senyors diputats, recordin que la dreta de

Madrid, el PP, fou qui negà al Govern del Partit Popular de les

Illes, dia 7 de març del 2004, les peticions que feien; repetesc,

convé, senyores i senyors diputats, que ho recordin. És ben

apreciable en els arguments del Partit Popular balear, quan

estava a l’oposició, que tot el que arribava de Madrid era més

que suficient. Però quan ara governen les coses es veuen d’una

altra manera, fins al punt que ja indiquen que els doblers són

escassos i que cal obtenir més recursos de l’administració

central.

El segon punt, en segon lloc, les dades demostren amb

claredat la nulAla aposta per la sanitat pública per part d’aquest

govern de dretes. No s’han fet esforços importants per dotar de

pressupost les diferents partides que pràcticament en termes

reals, és a dir, si s’aporten les dades de la inflació, no només no

han crescut, sinó que han minvat entre un 3 i un 7%. No obstant

això es fan grans plans que no contemplen cap partida rigorosa,

i es parla de boirosos sistemes de finançament que estan poc

avalats pel pressupost concret. A la mateixa entrevista el Sr.

Corcoll parla del model anglès: vol dir introduir signes de

privatització dins la sanitat pública? Per ventura el model

Alzira, que tan desastrós resultat ha donat a la comunitat

valenciana, és el seu? He cregut que era important introduir

aquests dos punts perquè són vitals per entendre com es pot

desenvolupar el teixit sanitari balear. 

El Grup Parlamentari Socialista presenta els següents punts

a la moció: obrir la quarta planta de l’Hospital de Son Llàtzer;

és un fet que existeix saturació hospitalària; les dades

disponibles i les protestes dels malalts són constants, i empren

espais en els mitjans de comunicació. Els pacients de Son

Dureta porten dies esperant per ingressar en una habitació; la

mateixa gerència reconegué la ubicació de llits als passadissos,

al temps que serveis com el de pneumologia es trobaven al límit

de l’ocupació. La indignació dels pacients és clamorosa, i fou

recollida pràcticament per tots els mitjans de comunicació, i ja

ara tots els sindicats han demanat la dimissió del nou gerent, el

Sr. Ricci, per la manca de capacitat d’entesa amb els

representants dels treballadors que està demostrant. Malgrat tot

això l’Hospital de Son Llàtzer manté una planta tancada amb

capacitat per a 120 llits. Les habitacions dobles ni tan sols no

tenen els equipaments necessaris, i fins i tot des de l’ib-salut es

diu que no se sap quan s’obrirà aquesta planta. Al mateix temps

tenim que les mares de nins prematurs exigeixen més llits,

exigeixen més habitacions, exigeixen més espais per a la seva

comoditat i per a la seva tranquilAlitat.

Jo puc trobar normal que en el terreny de la sanitat pública

es puguin produir puntes d’ocupació i conjuntures de dificultat

en l’atenció als pacients per causes molt concretes. També puc

trobar normal que les autoritats reclamin més recursos per a un

servei estratègic com és el sistema sanitari públic. El que ja no

trob gens normal és que es disposi de les infraestructures i no

es facin servir.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. ...i no es facin servir aquestes

infraestructures. Això no ho entén ningú. Cap dels pacients

colAlocats en habitacions ja plenes o posats en el passadís d’un

hospital no pot entendre que al mateix temps hi hagi a la xarxa

sanitària més de 100 llits desocupats. Això és una mostra

eloqüent que no es fa cas del que ja li deia la ministra en

funcions, Sra. Pastor, al dirigent del Partit Popular: el problema

està en la gestió, el problema està en la planificació, i és aquí

precisament on el Partit Popular de les Illes i l’equip actual de

la Conselleria de Sanitat fallen.

El segon punt, l’Hospital General. El demanam com a

sociosanitari per tal d’evitar l’ocupació innecessària de llits

d’aguts a Son Dureta. Derivat del que acab de dir és important

i instam a recuperar l’activitat sociosanitària de l’Hospital

General i que implementin al cent per cent la seva activitat de

malalts crònics, de manera que totes les reformes que es facin

siguin dins instalAlacions del Govern de les Illes Balears, i no a

partir de convenis amb entitats privades, que és el que fa el

Partit Popular en aquests moments.

Recuperació original del projecte arquitectònic de

l’Hospital de Son Dureta. Insistim en el fet que és molt

important, atenent les dificultats que estan sorgint de tot tipus,

recuperar aquest projecte original d’emplaçament del nou

hospital de referència. L’actitud del Partit Popular en aquest

punt no ha pogut ser més desafortunada; va canviar un projecte

d’ubicació heretat de l’INSALUD, que avui he duit el Butlletí

Oficial de l’Estat de dia 30 d’octubre del 2001, on es presenta
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“Redacción del proyecto estudio de seguridad y salud y

dirección facultativa de las obras de reforma del Hospital Son

Dureta de Palma de Mallorca, Baleares” -si en volen fotocòpia

els la subministraré amb molt de gust-, que el tal INSALUD

havia acceptat. Però poc abans de les passades eleccions

autonòmiques es despenjà amb una novetat de gran

transcendència, i és resituar l’hospital a la finca de Son

Espases. Això es va fer amb una operació opaca, amb una

operació difícil d’entendre, que convida a pensar en un clar

“pelotazo”, tal i com s’ha dit en reiterades ocasions des

d’aquesta tribuna i des d’altres instàncies. També port aquí dos

retalls on es poden veure el Sr. Rodrigo de Santos, el Sr.

Collado, la Sra. Gerent de l’Hospital, que estaven molt satisfets

amb la reforma del nou hospital de Son Dureta l’any 2001.

Això és el 4 d’octubre del 2001.

Als pacients i a la ciutadania en general, que no veuen ara

per ara sortida, els preocupa molt i es dóna realment un

espectacle lamentable quan comproven que prioritzen

interessos particulars davant interessos generals i públics. Per

altra banda també els professional veuen com s’està allargant

un procés que podria haver estat iniciat ja fa uns mesos si

s’hagués mantingut el projecte original, el del BOE, el del

2001, el dels mitjans mediàtics que jo he portat i que tothom al

PP acceptava i no deia res. 

Els veïnats de la Real i tot el seu entorn, que veuen amb

molta preocupació com ni més ni manco, senyores i senyors

diputats, que 700 anys de cultura es poden fer malbé per una

decisió incorrecta, per una decisió insensata i també infumable,

les protestes de la gent han arribat i s’han fet sentir amb força.

Jo voldria veure, dissabte passat es va fer una festa entre tots

els veïnats per a la reivindicació, perquè ningú en aquell espai

no vol un hospital de Son Dureta. Aquestes persones són

persones assenyades, són persones que estimen el seu territori

i són persones que estimen l’entorn de la Real. No es tracta de

veus manipulades, no senyors, ni tergiversades, lluiten pel seu

espai històric que pertany a tots, a tothom, i que es veure

seriosament dilapidat per no fer cas al seny que es desprèn del

que diuen aquestes veus, que també van acompanyes per

professors de la universitat i també per tècnics de protecció i

preservació del patrimoni.

El Partit Popular no ha volgut parlar seriosament amb els

veïnats, i ha tirat la pilota d’una institució a una altra. Els

veïnats, senyores i senyors, no se senten escoltats i molt menys

es tenen en compte les seves opinions sobre un tema tan

transcendental. La Sra. Cirer encara és l’hora que rebi aquest

colAlectiu després de set mesos que li han demanat hora. La Sra.

Munar indica que el lloc millor per fer l’hospital és el base

militar General Asensio quan tothom sap que aquest solar no

està a la venda. Però qui resulta més sorprenent és el Sr. Matas,

que digué que la responsabilitat de la ubicació de l’hospital no

era seva, talment com si volgués passar a un altre aquesta patata

calenta. Qui és, idò, demanam, el responsable d’aquesta

delicada decisió? És evident que tot plegat ha fet que la

paciència vessi entre tots els veïnats de la Real. Per això

aquesta institució, aquest parlament com a organisme

representant de la ciutadania, s’ha de fer ressò d’aquesta opaca

operació de Son Espases, al temps que demanaríem, amb

respecte però també amb claredat i amb contundència, que es

torni pensar de debò tota la ubicació. No es gastin més doblers

en un projecte que no vol ningú, tornin, per favor, al projecte

que tant l’INSALUD del Govern central del Partit Popular com

l’anterior govern autonòmic del pacte de progrés tenien, i

deixin pas així a la tranquilAlitat i als inicis directes de les obres

a Son Dureta, que ja podrien tenir molts de fonaments si les

decisions anteriors s’haguessin respectat tal i com les va

respectar el pacte de progrés.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds ha

presentat l’esmena d’addició RGE núm. 2001/04, i per defensar

l’esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Tractaré de no esgotar el meu

temps i posicionar-me sobre la moció presentada pel Grup

Socialista, explicar l’esmena que presentam el Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds, i també comentar les altres esmenes que hi

ha.

Però el debat d’aquesta moció no ha començat ara amb la

intervenció de la diputada Sra. Salom. Com ha passat abans

amb la interpelAlació, en el torn de preguntes des dels diputats

del Govern ja es van escalfant motors i es fan preguntes a

mesura perquè el conseller o la consellera corresponent ja vagi

preparant el terreny. Així, en el torn de preguntes s’ha parlat de

les urgències de Son Dureta i ha servit per explicar una millora,

que és el sistema de triatge per a l’accés al servei d’urgències.

Nosaltres esperam i desitjam que aquest sistema serveixi per

millorar l’accés a aquest servei, per evitar demores, però oferim

una altra solució per palAliar un problema que també hi ha a les

urgències, que és la saturació que hi ha allí dins, al servei

d’urgències, a les sales d’observació; aquesta solució aniria

lligada a la moció: evitar que estiguin aparcats malalts que no

són pròpiament del servei d’urgències i se’ls aparca allí perquè

no disposen d’habitacions suficients. Amb això també

milloraria molt el servei d’urgències.

Jo crec que la Sra. Salom ha centrat bé la qüestió i ha parlat

abans de centrar-se en els punts concrets de la moció de dos

temes fonamentals: El finançament, que n’haurem de continuar

parlant i de fet aquí hi ha una esmena per introduir aquest tema,

i el mateix govern sembla ser que demanarà que en aquest

parlament es faci un estudi. Saludam aquesta iniciativa,

segurament producte de l’efecte ZP que ha fet que canviïn les

posicions sobre molts de temes. Però en qualsevol cas és un

debat imprescindible que hem de dur a terme i és una millora

imprescindible que hem d’aconseguir. I també el model de

gestió, model de gestió sobre el qual el nostre grup ha presentat

ja una interpelAlació i que pensam que se n’ha de parlar més en

el futur.

Entrant en els temes, hem de dir que estam d’acord en els

tres punts de la moció i encara que no s’introdueixen canvis els

votaríem a favor, però solAlicitam que s’accepti la nostra

esmena i les altres que hi ha. Sí afegiríem a allò que no és

pròpiament l’acord, però que serveix per centrar-lo és la breu

explicació. En el primer paràgraf quan parla que els malalts
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crònics ocupin llits d’aguts de forma inadequada, també hi

afegiríem aquesta qüestió que hem dit ara, aquesta altra qüestió

que hi ha malalts que haurien d’estar a una planta de l’hospital

i estan ocupant també, d’una manera inadequada o d’una

manera que no hauria de ser la correcte, espai a urgències.

I després el problema de la ubicació a la finca de Son

Espases. Sense entrar en qüestions urbanístiques que després es

veuran, jo crec que tot i ser molt important l’oposició dels veïns

no és el fonamental perquè diverses vegades els veïns d’una

infraestructura que es vol construir s’hi oposen per diversos

motius, no sempre són mereixedors de suport. En aquest estam

convençuts de què sí perquè el problema és que es trasllada

l’hospital a una zona rústica, es degrada una zona rústica que

s’ha d’urbanitzar, s’aprofita per instalAlar-hi altres qüestions

allà, es fan modificacions de carreteres, es fa el segon cinturó

amb formes estranyes i necessàries. S’han de conduir una sèrie

d’infraestructures i tot això no està justificat, allò que nosaltres

pensam que està justificat és fer l’hospital allà on ja estava i

com a mal menor, hi havia una ubicació absolutament millor i

que no produïa aquesta degradació d’un sòl rústic, ni d’uns

llocs que tenen un interès reconegut.

Entrant en els punts concrets, el primer punt que és allà on

nosaltres hem presentat l’esmena per ampliar-lo. Està clar que

l’Hospital de Son Llàtzer no pot seguir infrautilitzat, amb la

saturació que tenim a Son Dureta, amb la saturació també que

es produeix a Manacor que es veu obligat a desviar pacients a

Son Llàtzer, el fet de què hi hagi la quarta planta tancada, tal i

com quan s’acabaren les obres sense fer-hi res més, pensam que

és inacceptable. I tampoc és de rebut dir que en el futur allò

serà per fer habitacions individuals. No serem nosaltres els que

estiguem en contra d’habitacions individuals, però quan hi ha

tres, de vegades quatre pacients a una habitació, quan hi ha el

problema de saturació que hi ha en aquests moments és urgent,

és imprescindible que s’obri la quarta planta de Son Llàtzer i

que s’hi puguin dur allà els malalts que a altres llocs ja no hi

caben o que estan saturats. Nosaltres allò que afegim aquí en

l’esmena concreta és que es posi en funcionament les unitats B

i C de la tercera planta, perquè a la tercera planta hi ha dues

unitats que ara mateix estan infrautilitzades perquè únicament

i des de fa poc temps es dediquen a la cirurgia major

ambulatòria a pacients que han de passar unes hores allà, però

ni de lluny ocupen les habitacions i allà podrien situar-se

pacients que ara mateix no es sap on colAlocar. 

Per tant, nosaltres demanaríem al Grup Socialista que

reculli aquesta esmena que ho consideram interessant. I a més,

segurament si es posessin en funcionament tots els quiròfans,

no sabem si no estan en funcionament per manca d’anestesistes

o perquè de totes maneres no tenen habitacions on portar

després els malalts que han estat intervinguts. Ja dic, tot això

conjuntament seria una millora important.

Quant al segon punt, dir que estam absolutament d’acord

també en què l’Hospital General sigui únicament sociosanitari

i que no seria necessari ocupar malalts aguts llits d’aquest

hospital si es posés en funcionament allò que hem dit abans. El

tercer punt, la recuperació del projecte arquitectònic de Son

Dureta, jo crec que és una obvietat. Nosaltres hem escoltat amb

atenció les diverses intervencions a veure si alguna vegada ens

donaven arguments que ens convencessin de què era millor fer

aquest nou hospital a un altre indret, fins ara no els hem

escoltat i per tant, nosaltres pensam que segueix sent la millor

opció i donarem suport absolut a aquest tercer punt.

I evidentment, no sé si em correspon pròpiament, però dir

que les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del PSM

consideram que també són correctes i que milloren el contingut

d’aquesta moció que ja abastava bastant la problemàtica urgent

dels hospitals i recollim les diferents esmenes i creim que

quedaria una moció molt completa i seria bo que sortís per

unanimitat. Sabem que no hi ha moltes possibilitats de què això

sigui així, però tant de parlar pel pacte per a la salut i

negociacions i no sé què. El pacte de la salut es pot fer amb

negociacions, aprovant proposicions no de llei en aquest

Parlament, però es fa sobretot cercant acords en temes concrets

i sobre necessitats reals, sobre problemes reals seria bo que

cerquéssim aquí el consens i arribéssim a algun acord. Ja dic,

no ho esper massa, però sincerament m’agradaria molt que

aquesta moció pogués sortir aprovada per unanimitat perquè

pensam que milloraria la situació hospitalària si aquestes

mesures es posessin en marxa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Miquel Ramon. El Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista ha presentat les esmenes d’addició RGE

núm. 1998/04 i 1999/04. Per defensar les esmenes té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del PSM hem

volgut presentar dues esmenes d’addició perquè pensam que

complementarien la moció presentada pel Grup Socialista.

Estam convençuts de què tots els punts que presenta el Grup

Socialista en aquesta moció són correctes, però n’hi hem volgut

afegir un parell més. Començaré per dir per què ens agraden els

tres punts que ha presentat el Grup Socialista.

Estam convençuts de la necessitat que existeix d’obrir

aquesta quarta planta de Son Llàtzer i aquests altres espais que

explicava abans el portaveu d’Esquerra Unida. La situació de

saturació que pateixen actualment els hospitals de Son Dureta

i Manacor és incomprensible tenir un hospital amb zones

tancades que podrien atendre uns 120 o més malalts. Per tant,

estam totalment d’acord en obrir aquests nous espais de Son

Llàtzer, que no entenem per què estan tancats. Pensam que és

una necessitat que no pot tenir oposició, també pensam que

això ho hauria de poder votar tota la cambra perquè el nivell de

saturació, sobretot a Son Dureta, és tan alt que els pacients

pateixen situacions gairebé tercermundistes i els professionals

pateixen un increment en les seves tasques habituals que els

obliga a fer un sobreesforç. Per tant, pensam que aquesta

petició és d’una gran lògica i que és ben necessari que s’obri

aquests espais de Son Llàtzer, que ningú entén que encara

estiguin tancats.

També consideram que és lògic demanar la recuperació de

l’Hospital General com a recurs sociosanitari. Hem sentit abans

en boca de la Vicepresidenta que s’havia creat un pla

sociosanitari, no tenim constància d’aquesta nova creació d’un

pla sociosanitari, però sí que tenim constància de la necessitat
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que aquestes places que s’ocupen ara com a llits d’aguts a Son

Dureta es puguin passar a l’Hospital General com estava

previst perquè es podria millorar la situació d’aquests pacients

i dels usuaris que no tenen un llit a Son Dureta i que han

d’esperar. Igualment milloraria també la situació dels

professionals que hi treballen. És perfectament compatible la

utilització dels quiròfans de l’Hospital General per cirurgia

ambulatòria per donar pas a la llista d’espera, sense haver de

renunciar a l’ús sociosanitari d’aquest hospital i que n’estam

tan mancats en aquestes illes.

Son Dureta, en parlarem en el següent punt, però aquí

també pensam que és necessari fer-hi una menció. Son Dureta

tenia un projecte arquitectònic fruit del consens entre diferents

administracions i de diferent color polític, no ens cansarem de

recordar que va ser l’INSALUD, gestionada pel Partit Popular

qui va decidir la ubicació del nou Son Dureta en el mateix solar

que ocupa ara. Aquest projecte va ser assumit pel Govern del

pacte de progrés després d’haver tengut les transferències. El

projecte que varen fer els arquitectes va costar al voltant de 450

milions de pessetes, estava a punt de començar les obres. Per

tant, trobam que és lògic demanar la recuperació d’aquest antic

consens que va existir en el projecte arquitectònic original i que

a més, això suposaria no retardar l’inici d’aquest hospital tan

necessari. De fet allò que demanam és això, no ajornar més

l’inici de les obres del nou hospital de referència d’aquestes

illes, obres que fa molts i molts d ‘anys que són necessàries i

que s’han ajornat per voluntat exclusiva del Partit Popular.

Per tant, estam totalment d’acord en tots aquests punts que

presentava el Partit Popular i ho hem volgut complementar en

dos apartats més. Un allà on demanam que el Parlament de les

Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a iniciar els

tràmits pertinents per a l’ampliació i adequació de l’Hospital de

Manacor, és un fet i no només ho deim els partits de l’oposició,

també ho diuen els treballadors, fins i tot el director gerent de

l’Hospital de Manacor que aquest hospital ha quedat petit i que

no pot atendre correctament les necessitats dels ciutadans de la

comarca. Els usuaris, els professionals i els responsables de la

fundació reclamen aquesta ampliació. No fa molt era el Sr.

Mesquida que exposava que actualment el centre funciona al

130% de les seves possibilitats. Per tant, està saturat i els

professionals tornen a ser els que arreglen la situació, són els

professionals que treballant a un ritme superior al que és

raonable són els que treuen les castanyes als polítics gestors de

la Conselleria de Salut.

La segona esmena que hem presentat complementa no

només la moció, sinó que també complementaria el sistema

sanitari públic d’aquestes illes. Demanam que el Govern de les

Illes Balears iniciï gestions oportunes amb el Govern de l’Estat

amb la finalitat de revisar el cost de les competències

transferides en matèria de sanitat. Ja hem pogut llegir que el

Partit Popular pretenia crear una comissió parlamentària per

demanar aquestes qüestions, més doblers per a sanitat, però

aquesta és una reivindicació històrica que hem fet sempre,

sempre governi qui governi des del PSM, aconseguir més

finançament és necessari perquè els serveis públics funcionin

i pensam que aquesta moció es pot aprovar amb el suport de

tothom. És ben demostrable que el dèficit en infraestructures

sanitàries no va ser resolt mitjançant el traspàs de competències

en matèria de salut, al dèficit en infraestructures s’hi ha afegit

un increment important de població. 

Per tant, un increment de necessitats que provoquen, si hi ha

voluntat d’atendre aquestes necessitats, un dèficit pressupostari

que desequilibra la hisenda de la comunitat. Per això, per

resoldre aquest dèficit en infraestructures sanitàries i per poder

atendre les necessitats dels ciutadans d’aquestes illes creim

imprescindible que els dos governs, el Govern de l’Estat i el

Govern de la comunitat revisin el cost real de les competències

en matèria de sanitat i ens puguin finançar totes aquestes

mancances perquè els nostres ciutadans puguin tenir els serveis

que es mereixen i que necessiten i deixar de ser ja d’una vegada

la darrera comunitat en atenció sanitària als nostres ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

el que he escoltat és el màxim paradigma d’entropia, discurs

confús, difús i laberíntic. Confús perquè confonen allò que és

sociosanitari amb patologia aguda, em parlen d’obrir coses per

a sociosanitaris que estan obertes com a sociosanitaris, em

demanen que faci agut a un lloc que diuen que volen que faci

sociosanitari. Difús perquè en una conversa d’assistència

sanitari em parlen de l’antiguitat de La Real i de la necessitat

cultural de... Escoltin això és absolutament legítim, ningú

discuteix la necessitat de protegir La Real, ni ningú discuteix

que s’ha d’escoltar els ciutadans, però els ciutadans particulars

no poden estar per damunt dels ciutadans generals, tot i que ho

entenem perfectament. 

En qualsevol cas no té res a veure en política assistencial

hospitalària. I laberíntic perquè el finançament l’intentam

remoure de si els que varen dir que estaven d’acord que era

suficient. Escoltin el sistema de finançament actual està

claríssim que està per davall de les necessitats actuals, està

claríssim, perquè hi ha hagut un augment de més d’un 2,4% de

la població i perquè la població flotant no està adequadament

quantificada. Però en el mateix sistema de finançament només

utilitzant aquesta possibilitat de mobilitzar aquests dos

paràmetres es pot augmentar el finançament. Si a més, atesa la

magnífica voluntat que té el Partit Socialista en el seu programa

esmentat i a més, ho fa palès en les seves diferents

intervencions de què volen que tenguem un millor finançament,

benvinguda sigui i nosaltres naturalment, com no pot ser d’una

altra manera, ho resoldrem favorablement.

Per intentar ordenar aquest petit caos es fa imprescindible

anar a allò que és l’abc dels serveis assistencials hospitalaris

del món modern. Les dues formes d’utilitzar un espai

assistencial hospitalari són per a hospitalització quirúrgica i per

a hospitalització mèdica. L’hospitalització mèdica tendria dues

vessants, allò que és l’aguda sensu stricto que té un vas
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comunicant que són les unitats de curta estada i les cròniques

que tenen un cordó umbilical que són els recursos

sociosanitaris. Si no s’entén aquest abc no es pot entendre allò

que és la política assistencial hospitalària i això és allò que

sembla que hi ha gent que no entén. A més, l’hospitalització

quirúrgica cada vegada més tots els hospitals moderns del món

tenen tendència escurçar la seva estada mitja i que la cirurgia

ambulatori minva les necessitats hospitalàries sensu stricto. Per

tant, si no es té aquesta visió globalitzada d’allò que és

l’assistència hospitalària no es pot fer una anàlisi i molt manco

una planificació i molt manco tenen sentit la majoria de les

coses que es pressuposen i de les intervencions que, amb tota

sinceritat, m’han deixat absolutament perplex. 

El mapa assistencial preveu, naturalment, que hem d’obrir

un hospital a Inca dins aquesta legislatura que serà efectivament

un coixí important per entendre on anam. No podem sense més

ni manco començar o ampliar un hospital de Manacor si d’aquí

tres anys Muro, Llubí, etcètera deixaran de nodrir-se de

l’Hospital de Manacor per anar a l’Hospital d’Inca. Allò que no

podem fer són intervencions gracioses que valen una doblerada.

En qualsevol cas, després m’atendré a les esmenes, és

important fer èmfasi i tenir clar número 1, a l’Hospital de Son

Llàtzer a la quarta planta va dir la consellera a la seva

interpelAlació que una qüestió fonamental per millorar

l’assistència és allò que és la capacitat hotelera. Hi ha un

compromís del Grup Popular i un compromís per millorar

aquesta estada dels nostres ciutadans als serveis públics,

intentar habitacions individuals i millorar les prestacions de les

que tenim. La quarta planta de l’Hospital de Son Llàtzer està en

aquest moment plantejada i planificada per redimensionar-la

amb els mateixos llits actuals de l’hospital, però atenent la

possibilitat d’augmentar moltíssim les habitacions individuals.

En referència a l’Hospital General he dit que no entenc el

discurs. És un recurs sociosanitari avui, avui és un recurs

sociosanitari i funciona com un hospital sociosanitari. Per tant,

no entenc que ens demaneu que recuperem l’Hospital General

com a sociosanitari, el que us ha fet els apunts us ha venut, no

està informat, fa estona que no ha estat en aquest hospital, la

sobrassada conection s’ha convertit en un botifarró, no

funciona. Això és absolutament incert. Avui l’Hospital General

és un recurs sociosanitari, avui.

Quant al projecte de l’Hospital de Son Dureta, em dóna la

impressió de què no ens escoltam mútuament o que tenim un

discurs que no és... haurem d’anar a l’esperanto definitivament.

El Govern ha dit per activa i per passiva que ha de complir allò

que diu el seu programa electoral i que majoritàriament va ser

assumit i és fer un hospital nou, número 1. Número 2, aquest

hospital nou no està en funció exclusivament de nombre de

llits, està fet en funció de millorar l’assistència hospitalària

perquè l’assistència hospitalària no s’estructura damunt el

nombre de llits, s’estructura damunt els espais, damunt els llocs

per fer unitats distintes, per crear possibilitats de què els

pacients estiguin atesos en metres quadrats suficients, per

entendre-nos i per tant, aquest hospital és un plantejament

ineludible per al Govern. En qualsevol cas també he de dir que

no és cert que si s’hagués fet a l’Hospital de Son Dureta avui

hauria començat perquè també ha dit la consellera, per activa

i per passiva, que no hi havia res licitat, ni hi havia res en

condicions. És a dir, el procés si m’apuren encara hagués estat

més llarg. Per tant, no podem de cap de les maneres acceptar

aquest plantejament.

Allò que sí és convenient és parlar de les esmenes. He de

dir que l’esmena d’Esquerra Unida, amb tots els meus

respectes, l’han venut. És a dir, qui li ha fet això és el seu pitjor

enemic, no ha anat als nostres hospitals, ni sap on estan. Afegia

el primer punt, diu vostè exactament: “així com les unitats B i

C de la tercera planta”. A la tercera planta la unitat B hi ha allò

que és el pla de contingència amb 15 llits preparats, avui. Per

tant, està oberta i en funcionament. A la unitat C hi ha

l’hospitalització de dia quirúrgic que dins un hospital modern

és absolutament imprescindible, és allò que precisament fa que

es sedimentin les necessitats d’ingrés. Per tant, no només estan

obertes, sinó que estan obertes en qüestions concretes i molt

específiques.

Quant a les esmenes del PSM he de dir que naturalment si

fos això la proposició no de llei nosaltres l’assumiríem, ens

sembla adequada. He de dir en referència a allò que vostès

plantegen de l’ampliació i adequació de l’Hospital de Manacor,

vull entendre perquè conec la persona que ha defensat el tema

i la contempl com una persona de sentit comú, que no es

tractaria de fer una ampliació de l’hospital sinó que simplement

la consellera anterior va obrir la unitat de psiquiatria llevant

l’àrea de curta estada i ho va fer perquè en aquell moment

necessitava això i jo a més, venint del món que venc li agraesc

en aquell moment la sensibilitat que va tenir. El que passa és

que ara hem d’intentar reubicar aquest espai, o més que

reubicar redimensionar-lo perquè ens ha llevat una part molt

important d’un hospital que és la unitat de curta estada. Una

unitat de curta estada allò que precisament fa és permetre que

molts dels llits que després s’haurien d’ocupar ja no s’ocupin.

I això és allò que va voler dir el gerent exactament. Per tant,

nosaltres si s’entén dins aquest context que vostè supòs que ho

volia dir, estaríem d’acord. I en la segona part, naturalment,

quan vostè parla de revisar el cost de les competències

transferides, no només ens hi trobarà sinó que estam els primers

de la fila per pitjar. Per tant, les dues esmenes que vostè

proposa nosaltres les assumim ad integrum . 

Per allò que he dit no podem acceptar de cap de les maneres

allò que és la proposició que fa el Grup Socialista. Primer,

perquè entenem que no s’ajusta a la realitat en cap dels seus

tres punts. És a dir, l’Hospital de Son Llàtzer, com he dit i

repetesc, la quarta planta està estructurat que per millorar

l’assistència la volem augmentar quant a llits individuals. El

tema de l’Hospital General avui ja és un recurs sociosanitari. I

Son Dureta nosaltres tenim un compromís i el Grup Popular i

el Partit Popular té per norma assumir els seus compromisos, de

fer un hospital nou amb la modernitat que pertoca el segle XXI.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc vull donar les gràcies pel suport que han donat els

partits a la moció presentada pel PSIB-PSOE i lamentam

l’actitud poc assenyada del Partit Popular que ha ignorat, dic

ignorat per no dir una paraula més xereca, tot allò que s’ha dit

fins ara. Insistesc en diversos punts, primer en el que ja dèiem

fa uns mesos, la transferència sanitària fou molt aplaudida pel

Partit Popular, les senyores i senyors diputats i ara resulta que

els seus dirigents conservadors comproven que els doblers no

els arriben i que aquests doblers que el Govern del Partit

Popular de Madrid havia cregut que corresponien a les Balears

ara troben que no és així. 

És curiós aquest canvi d’actitud, no els sembla al Partit

Popular insular? Però estam enfora de què els preocupi de

veres el món de la sanitat pública i això ha quedat palès a la

intervenció del Partit Popular. No han escurat altres partides

massa generoses, per exemple la televisió autonòmica, l’equip

ciclista, Costa Nord i també com altres pagaments difícils de

justificar i que tots aquí tenim en el cap. Però sí han deixat molt

marginades totes les partides de la sanitat amb uns clars retalls

que, ho torn repetir, van del 3 al 7%. I al mateix temps, és

curiós, com des de dia 14 de març el Partit Popular ha

recuperat conceptes que tenia oblidats i molt poc

desenvolupats, ha recuperat el concepte de balança fiscal, ha

recuperat el concepte de Règim Especial de les Illes Balears i

convé recordar que el Sr. Matas aprovà l’any 98 i està dins un

calaix. Ha recuperat les dotacions a les transferències, no

només en sanitat sinó també en educació i ara s’adona de què

no estan ben dotades. Ales hores senyores i senyors benvinguts

a la realitat. Però aquesta, em permetran, ha de regir per

paràmetres de lleialtat institucional i de rigor a les peticions. 

Per altra banda i en relació a Son Espases cal ser seriosos,

tothom sap que les capacitats per modificar el terreny edificable

en un solar com és el de Son Espases són molt altes. Hi ha

experiència urbanística que demostra que terrenys anomenats

de reserva, que en un primer moment es donen com a

preservats i que s’acaben edificant en el mig termini, els cosits

urbans que són una pràctica més que coneguda pels estudiosos

de l’urbanisme, li hem de dir que entre d’altres pràctiques que

inciten aquesta estratègia es troba, ni més ni manco, que la

construcció planificada a l’estil de l’hospital que es vol fer a la

finca de Son Espases. És a dir, primer feim l’hospital amb la

promesa de no fer res més i de mica en mica, en passar un poc

els anys, es comença a replanificar el sòl que encara manca per

construir, argumentant que les necessitats augmenten i que la

proximitat al centre sanitari és un gran actiu per a habitatges

particulars. Davant això, senyors del PP, no enganin més a la

població, saben que les coses són així, són reconegudes fins i

tot per senyors com el Sr. Carlos Ripoll, antic Regidor

d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, persona que coneixia

molt bé la tècnica del cosit urbà i que ho manifestà en

reiterades ocasions.

Finalment cal indicar un tema transcendental ara que es

parla tant del pacte per la sanitat i ja n’ha fet menció el Sr.

Ramon. Un instrument que hauria de ser fonamental per

enllestir uns eixos d’investigació estratègica i de consens polític

no deixa de ser contradictori que un tema com el de Son

Espases no pugui entrar dins aquest pacte per la sanitat. Això

demostra el sentit de consens que té el Partit Popular, un

consens passiu i que suposa, o et sumes a ell o et quedes al

marge. És una pràctica que es va desenvolupar amb una enorme

prepotència per part de José María Aznar i tots els seus

escolanets autonòmics. I nosaltres, senyores i senyors, estam

per un consens actiu que faciliti punts d’entesa a partir d’una

política d’escoltar i d’actuar en funció dels interessos de les

majories socials.

Per altra banda estic contenta que per primera vegada en

aquesta cambra s ‘hagi reconegut que a l’Hospital General qui

va començar la reforma sociosanitari fou el pacte de progrés,

perquè sempre s’havia dit que s ‘havia de fer un hospital

d’aguts, que s’havien d’obrir 24.000 quiròfans, posar UCI i

posar moltíssimes coses i avui ha quedat i quedarà demostrat en

el Diari de Sessions, és un hospital sociosanitari i quan el pacte

de progrés el va deixar estava desenvolupat mitjançant un pla

sociosanitari que ja existia, amb un 60% de desenvolupament.

Per altra banda li he de recordar al senyor del Partit Popular

que també falta a la veritat quan diu que l’Hospital de Son

Dureta no s’hi havia fet absolutament res. Jo em sap molt de

greu, però no me queda més remei que tornar treure el Butlletí

Oficial de l’Estat, li puc fer fotocòpia, si volen, de dia 30

d’octubre del 2001, on eren les seves veus per dir que els

agradava aquest emplaçament? Vostès no varen dir

absolutament res, vostès callaven, perquè des de Madrid els

feien callar.

Per una altra banda, diuen que, com que no havien fet res,

però per una altra banda, sentim que l’alt càrrec de la

Conselleria de Sanitat o altres alts càrrecs de la Conselleria de

Sanitat diuen que el projecte del Sr. Ruíz Llévenes és molt

aprofitable, -aquí li he de fer una puntualització, Sra. Mascaró,

no costà 400 milions de pessetes, costà quasi 800 milions de

pessetes-, que no ens faran creure que ara aquest projecte de

Son Dureta l’implementaran a la finca de Son Espases ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

... i que hi encaixarà com a un guant, això és impossible i no

s’ho creu ningú.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, perdoni. Sra. Salom, vagi fixant posicions, ja es

passa de dos minuts i encara no ha dit si acceptava les esmenes

o no.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, bé, però els altres també es passen, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, perdoni, té cinc minuts i ja du dos minuts i mig.

LA SRA. SALOM I SOLER:
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Bé, quant a la proposta del Grup d’Esquerra Unida,

òbviament que tot el que ha dit hi estam d’acord, no només en

afegir les unitats B i C a la tercera planta, sinó tot el que sigui

necessari, la quarta planta i totes les mancances que ell ha

pogut despuntar en aquesta cambra.

Quant a l’esmena del PSM-Entesa Nacionalista ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Que diu que el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balear a iniciar els tràmits

pertinents per a l’ampliació i adequació de l’hospital de

Manacor, dir-li que, òbviament, hi estam d’acord; que tota la

comarca del Llevant, que va lluitar tant per aquest hospital de

Manacor, programat pel Partit Socialista en aquell moment en

el Govern central, és ben necessari que si la demografia ha

augmentat totes les persones que en aquest moment viuen en

aquesta comarca tenguin un hospital com cal.

I quant a l’esmena d’addició del PSM-Entesa Nacionalista,

que parla de què el Parlament insta el Govern de les Illes a

iniciar les gestions oportunes per al Govern de l’Estat, dir-li

que òbviament també hi estam d’acord, però que cal recordar,

cal recordar, no li treuré el diari perquè el Sr. President no me

deixarà, que el Partit Popular central sempre es va negar a

incrementar aquestes partides per a la societat illenca durant el

pacte de progrés i fins i tot durant el seu primer any de mandat.

I això cal que es recordi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies, Sr. President, per aquest minuts de més.

Vol xerrar el Sr. Conseller, li podem demanar al Sr.

Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Com que xerra, es pot fer un “daixò” d’incidència, xerra.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donarem temps que la Sra.

Diputada ocupi el seu escó i passarem a votacions.

Sí? Sí, Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem esmentat que si el que

proposa el Grup del PSM, d’afegir uns punts, que no són

esmenes, sinó afegir uns punts, demanaríem votació separada,

perquè nosaltres donaríem suport a la proposta del PSM.

I no donarem suport a la d’Esquerra Unida, ja ho he dit,

perquè ja està fet el que demana, feim un poc tard.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Sr. Nadal?

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres demanaríem dels tres punts

que té la moció del Grup Socialista a veure si podríem fer

votació el dos primers del tercer, separats.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vostè, com a proposant ...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Me pot donar un minut mort?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, feim un recés de dos minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sr. President, acceptam que dins les nostres esmenes es

presentin les del Partit Socialista de Mallorca-Entesa

Nacionalista i que es faci una única votació.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades les peticions, la solAlicitud tant

del Grup Parlamentari Popular com del Grup Parlamentari

d’Unió Mallorquina. Per tant, escoltada ...

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

26 vots a favor, 32 en contra. Per tant, queda rebutjada

aquesta moció.

IV. Debat conjunt de la PROPOSICIÓ NO DE LLEI

RGE núm. 92/04, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la creació d'una comissió

d'investigació sobre l'adquisició de la finca Son Espases; i

de la proposta de creació d'una comissió no permanent

d'investigació, per tal de determinar les possibles

irregularitats, derivades de la decisió del Govern de les Illes

Balears, en relació al trasllat de l'hospital de referència de

les Illes Balears a la finca Son Espases. (Escrit RGE núm.

100/04, presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris

PSM -Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds).
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A continuació, passam al darrer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat conjunt de la Proposició no de llei,

registre d’entrada número 92/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a creació d’una comissió

d’investigació d’adquisició de la finca de Son Espases; escrit

registre d’entrada número 100/04, per tal de determinar les

possibles irregularitats derivades de la decisió del Govern de

les Illes Balears en relació al trasllat de l’hospital de referència

de les Illes Balears a la finca de Son Espases, presentats pels

Grups Parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra

Unida i Els Verds.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

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

Estam per debatre una solAlicitud de comissió d’investigació

que fa el Grup Parlamentari Socialista davant les possibles

irregularitats que va portar al Govern de les Illes Balears a

decidir que la nova ubicació de l’hospital de Son Dureta havia

de ser ubicat al conegut solar de Son Espases Vell.

Primer de tot, abans de començar amb el fons de la

intervenció, vull deixar clara la postura del Grup Parlamentari

Socialista entorn a la necessitat urgent dels ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears que tenguem un hospital de

referència en condicions i que, per tant, nosaltres volem deixar

clara la postura que és necessària una urgent celeritat amb la

gestió des de la Conselleria de Salut perquè aquest hospital

sigui un hospital de primera i que, per tant, la nostra proposta

segueix sent la proposta que vàrem defensar la passada

legislatura, fer un nou hospital a la ubicació actual de Son

Dureta, un nou hospital que abaratiria preus, sense cap dubte ni

un, i que, a més donaria més rapidesa i més solucions ràpides

als ciutadans de les Illes Balears i als professionals que hi fan

feina.

Però per explicar el motiu d’aquesta solAlicitud de comissió

d’investigació, evidentment hem de fer la història oportuna del

que ha anat succeint en aquest tema de l’hospital de Son

Dureta. Primer de tot, hi ha un canvi d’opinió del Partit

Popular, d’una opinió defensada històricament tant des d’aquí

com des de Madrid, qui era que tenia la competència en salut,

d’apostar, precisament, per fer el nou hospital o la reforma de

Son Dureta en aquell moment a l’actual ubicació de Son

Dureta. Basta recordar que el Sr. Rodrigo de Santos, que era el

delegat de l’Insalud aquí, a les Illes Balears, defensava

clarament aquella aposta de reforma de Son Dureta, basta

recordar que el ministre Romay Beccaria va venir a un moment

donat a posar la primera pedra del que seria la famosa reforma

de Son Dureta, i jo vull deixar una pregunta en l’aire a tots els

parlamentaris d’aquesta cambra: quants doblers s’han invertit,

derivats dels imposts dels ciutadans de les Illes Balears, en

reformes puntuals a l’hospital de Son Dureta? Quants doblers

s’han invertit en aquest edifici que no revertiran mai en el poble

de les Illes Balears? Jo crec que val la pena plantejar-nos-ho.

Només a qüestió d’anècdota, a l’any 2000, només per una

reforma de façanes s’hi varen invertir 500 milions de pessetes,

i això du una història de molts i molts anys enrera en què s’ha

anat perjudicant aquesta reforma, des de la deixadesa en aquell

moment del Govern del Partit Popular de no tirar endavant

aquesta reforma de forma clara i oportuna. El projecte en si, ho

recordava la Sra. Salom, ja va costar quasi 800 milions de

pessetes, un projecte que, evidentment, no servirà per fer en la

seva totalitat, per fer el nou hospital de Son Dureta a una

ubicació; basta pensar que aquest projecte està referenciat a una

edificació existent i a un solar concret que té un torrent i que

per tant té unes condicions tècniques que no són aplicables a

qualsevol altre solar d’altre lloc.

I recordar també a aquesta cambra, que crec que val la

pena, que aquest solar pertany a la Tresoreria de la Seguretat

Social i que per tant és un solar i un edifici on hem invertit

molts de doblers dels ciutadans de les Illes Balears que,

repetesc, no revertiran a la comunitat autònoma de les Illes

Balears perquè no hi ha hagut cap interès de la Conselleria de

Salut de negociar amb Madrid, prèviament a decidir un canvi

d’ubicació, que aquest solar i aquest edifici pogués revertir en

el poble de les Illes Balears, aquesta negociació no s’ha fet en

cap ni un dels moments de tota la presa de decisió d’aquest

canvi d’ubicació de Son Dureta.

I després ve la famosa decisió per part de la Conselleria de

Salut, de definir que l’hospital nou ha d’estar a Son Espases. La

Conselleria de Salut, tal i com ens va explicar la consellera

Castillo a la seva compareixença a la comissió, decideix, entre

les quatre propostes que presenta l’Ajuntament de Palma, Son

Espases com a ubicació idònia. Vull remarcar que mai no

s’ofereix la possibilitat de seguir amb el projecte del nou

hospital a l’actual solar de Son Dureta, que era el que estava

damunt la taula. Les quatre propostes són prou conegudes: la

primera, General Asensio, que tot d’una es descarta, però es

descarta sense ni tan sols negociar amb el Ministeri de Defensa

si seria possible fer-se Son Dureta a General Asensio, es

descarta perquè el Sr. De Santos diu que ha fet una telefonada

i que li han dit que no és possible, però no hi ha ni tan sols un

escrit al Ministeri de Defensa demanant la possibilitat d’aquest

solar; Son Puigdorfila, que té una zona protegida enmig de la

finca i que, per tant, era impossible fer-hi l’hospital de Son

Dureta; la ubicació de Son Espases, prou coneguda, i una

ubicació devora Son Sardina que implicava l’expropiació de

moltíssims xalets, i que, per tant, també era totalment

inconvenient. Amb una celeritat mai vista a l’administració

pública, sense saber què costaria el solar de Son Espases, sense

tenir els estudis geotècnics pertinents, la Conselleria de Salut

decideix que la ubicació ha de ser Son Espases, i de

l’Ajuntament de Palma, el mateix dia 26 de novembre, que és

el dia que el Sr. Matas i la Sra. Cirer fan la roda de premsa per

anunciar la ubicació a Son Espases, fan fer un informe tècnic

amb data del mateix dia 26 de novembre per dir que la ubicació

bona és Son Espases.

Tota aquesta seqüència dels fets ja ens feia pensar al Grup

Socialista que Son Espases era una decisió presa abans de

qualsevol estudi, abans de qualsevol investigació damunt

aquesta decisió. Però si, a més, a això li juntam tots els plans

d’especulació urbanística a la zona del Monestir de la Real

queda completament palès que la ubicació ja estava decidida

prèviament. Previ a què, en teoria, s’hagués decidit Son

Espases resulta que hi havia un canvi en el segon cinturó de

Palma, que justament desembocava propet d’on està la finca de



1276 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 6 d'abril del 2004 

 

Son Espases; resulta que, via Pla Territorial Insular, es passava

una urbanització d’Alcúdia a devora el Monestir de la Real, a

petició del Partit Popular, segons va dir Unió Mallorquina en

el Consell Insular de Mallorca; resulta que l’Ajuntament de

Palma estava disposat a donar un interès general a un geriàtric

privat a una finca de Son Cabrer, justament devora aquesta de

Son Espases; que el representant legal d’aquesta finca era el fill

del tècnic de l’Ajuntament que havia fet aquell informe amb

data 26 de novembre, el mateix, dient que era molt idònia la

ubicació de Son Espases, i després s’hi junta l’anunci de Cort

de fer un gran polígon sanitari. Per tant, en política tantes

casualitats no existeixen, i com és possible que totes aquestes

actuacions urbanístiques derivin devora un solar que després

resulta que la Conselleria de Salut considera que és el més

adequat per poder ubicar Son Espases?

I malgrat que ara hagin tornat enrera segons quins projectes

urbanístics devora el Monestir de la Real, crec que val la pena

que qualcú expliqui per què hi havia tantes coincidències

d’interessos urbanístics a aquella zona, a un moment donat,

que, a més, és la zona on el Govern decideix fer-hi Son Dureta,

perquè ningú no ens ha dit que això no es farà mai, simplement

que ara pareix ser que no es donen aquests interessos degut a la

pressió política i a la pressió, sobretot, dels veïnats de la zona

del Monestir de la Real.

I després ve el moment d’executar la compra per part de

l’Ajuntament de Palma. I, com que evidentment no s’havia fet

mai cap estudi de quins doblers, de què, econòmicament, havia

de costar aquest solar, no hi havia hagut interès per part de les

administracions de quin cost real tendria aquell solar, resulta

que ens assabentam que compren a 4.500 pessetes el metre

quadrat, 27 euros el metre quadrat; o sigui, un solar que ens

costa 1.200 milions de les antigues pessetes. I que, a sobre,

amb el greuge que se’n compren 50.000 més del que era

necessari, 225 milions de pessetes realment per uns 50.000

metres quadrats que no són necessaris, que no sabem encara

què hi vol fer el Govern de les Illes Balears. I en el mateix

moment resulta que clar, en el mateix moment es tramiten les

expropiacions per al segon cinturó i surt la Sra. Cabrer i diu

que el preu de mercat a zona rústica és de 6 euros el metre

quadrat, 6 euros el metre quadrat per als veïnats de Son Sardina

i 27 euros el metre quadrat per ubicar Son Dureta a Son

Espases. Nosaltres creim que realment és una diferència que

tots vostès comprendran que és exagerada, abusiva i que

necessita d’una explicació, perquè no vull recordar la passada

legislatura el que es va arribar a dir per comprar Aubarca i Es

Verger, zona rústica igualment, a 100 pessetes el metre quadrat,

de 100 pessetes a 4.500 pessetes.

Però, evidentment, quan feim l’encaix de tota aquesta

situació que estic explicant, nosaltres deim la decisió estava

presa prèviament a qualsevol informe, queda evidenciat amb

una entrevista que fa el Sr. Rodrigo de Santos a un mitjà de

comunicació i diu clarament: “Cuando uno quiere contratar a

Julio Iglesias no tiene que hacer un concurso público”. És a dir

que ell ens deixa claríssim, nosaltres teníem clar que volíem

aquesta finca, després ho vestim de tot el necessari perquè la

qüestió era ubicar allà, a Son Espases; després la consellera de

Salut, a la compareixença, diu: “Es normal que tengués interès

l’Ajuntament de Palma perquè està devora la clínica Planas”,

no veim la normalitat de la decisió, però totes aquestes

seqüències donen aquesta situació.

Davant les denúncies dels grups de l’oposició, tant aquí

com a l’Ajuntament de Palma, i davant la pressió ciutadana per

no ocupar la zona propera al Monestir de la Real, la Sra. Cirer

ordena una investigació interna. Per tant, no tan clar i tan

transparent deu estar tot si la Sra. Cirer s’ha vist obligada a

demanar una investigació interna. I des del Govern de les Illes

Balears, que és qui ha decidit que s’ha de posar Son Dureta a

Son Espases, no hem rebut cap explicació en aquell moment

donat, on la Sra. Cirer acorda fer aquesta investigació interna.

Vull acabar recordant la proposta clara del Grup

Parlamentari Socialista: nosaltres defensam i defensarem que

es necessita urgentment un nou hospital de referència per a les

Illes Balears; que la millor manera de tenir-lo en el temps més

curt de temps, amb la menys inversió econòmica i amb la

celeritat més gran és fer un nou hospital a la ubicació actual de

Son Dureta, igual que s’ha fet per tot, igual que es fa amb

l’hospital de Valdecillas a Cantàbria, igual que es va fer a

l’hospital de Sant Pau, que a ningú se li va ocórrer traslladar les

instalAlacions de Sant Pau a un altre solar, crec que el normal,

hi ha moltíssimes experiències que es fan hospitals nous

damunt el seu solar, i aquesta seria la forma més ràpida, tant

per als professionals com per als ciutadans de les Illes Balears.

I que quedi clar que la nostra aposta està consensuada amb

professionals, estava consensuada entre totes les

administracions públiques i és una qüestió que crec que val la

pena analitzar, tots els doblers que hem invertit, i torn al

principi, durant molts d’anys en aquest edifici es veurien

recompensats si seguim en aquest edifici. Perquè, i vull posar

esment en això, d’aquí a què tenguem el nou hospital de Son

Dureta a Son Espases ens poden passar sis, set, vuit anys, i vol

dir que durant aquests sis, set, vuit anys, seguirem invertint

moltíssims de doblers per reformar l’actual Son Dureta, perquè

és evident que amb la situació que està no es pot seguir de cap

de les maneres. Tots aquests doblers seran tirats per al poble de

les Illes Balears si es pren aquesta decisió, que creim del tot

errònia.

Quant a la zona de la Real, la proposta del Grup

Parlamentari Socialista que, a més, l’hem duita, via alAlegació,

al Pla Territorial de Mallorca, és que aquella zona quedi com

a zona rústica d’alt valor paisatgístic i patrimonial, protegida,

clarament protegida, sense poder fer cap especulació

urbanística de la zona de la Real. I no s’entén de cap manera

que vostès, que de vegades parlen de protecció mediambiental

i d’estimar el nostre paisatge, vulguin posar un edifici de nou

plantes devora el Monestir de la Real, un lloc dels pocs que

queden a Palma amb virtuts paisatgístiques i patrimonials.

Per tant, són massa fets els que hem exposat durant aquesta

intervenció que no han quedat clars, que han quedat de forma

molt opaca davant els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

i crec que aquest Parlament té l’obligació d’investigar que els

gestors de la cosa pública, que els governants de les Illes

Balears han gestionat bé els doblers dels ciutadans i de les

ciutadanes de les Illes Balears, que qui ha sortit guanyant és

l’interès de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,

però molt ens temem que amb aquesta operació urbanística qui
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en surten guanyant són uns pocs i no els interessos de tots els

ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions dels grups proposants de la creació d’una

comissió d’investigació? En aquest cas, començarà el Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, per cinc minuts. Té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

Des del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds i també del PSM-

Entesa Nacionalista proposam la creació d’una comissió

d’investigació per determinar les possibles irregularitats

derivades, ja no explicaré massa més, de la decisió del Govern

en relació amb el trasllat de l’hospital de referència de les Illes

Balears a la finca Son Espases. Creim molt necessari dur

endavant aquesta comissió per aclarir a tots els ciutadans de les

illes una situació que planteja que planteja seriosos dubtes

sobre el procés de decisió de la ubicació, del cost econòmic de

l’operació i del cost territorial del que això implica. Me

centraré en alguns aspectes rellevants i pels quals insistim sobre

la necessitat per dur endavant aquesta comissió d’investigació.

Tot el procés apunta a una decisió estrictament política i

mancada de transparència sobre la ubicació del nou hospital,

que es concreta en la compra digitada, a dit, de la finca de Son

Espases, ja s’ha dit, sense cap concurs, sense cap informe,

sense cap informe de valoració, sense cap informe ambiental ni

de cap tipus; de totes maneres ja ens tenen acostumats, perquè

el Sr. Matas ja va dir que no li agraden els informes. Son

Espases no és una bona ubicació ni acompleix gaire els criteris

apuntats pels màxims responsables tant del Govern com de

l’Ajuntament de Palma, on deien que havia de ser un solar

d’uns 200.000 metres quadrats, bona accessibilitat i situació

propera a Son Dureta. Però sí que hi conflueixen clars

interessos urbanístics i especulatius, com ja s’ha dit.

És una zona, com la Real, que nosaltres consideram que

pels seus valors, també ja s’ha dit, paisatgístics i patrimonials,

no només s’hauria de protegir, sinó que, precisament, hauria de

ser una zona emblemàtica propera a ciutat, que tant necessita

tenir, precisament, zones protegides i no precisament impactes

paisatgístics i ocupació innecessària del sòl rústic. Però

concretarem aquests aspectes urbanístics, tot i que s’han dit,

però crec que és important referir-nos també que, a més, es

produeixen dins un temps cronològicament quasi el mateix i

que ens resulten absolutament sospitosos.

En primer lloc, el projecte del segon cinturó es modifica en

el seu recorregut inicial per passar per Son Sardina i anar a Son

Espases, un traçat que no respon a cap lògica inicial. El Pla

Territorial de Mallorca inclou també aquesta zona, tota la zona

de Son Real, com a Àrea de Reconversió Territorial,

reconversió, també s’ha dit, d’una antiga urbanització

desqualificada del terme d’Alcúdia que permet no només fer

equipaments sanitaris sinó, sobretot, una àmplia zona amb

projectes urbanístics. A més, l’Ajuntament de Palma

reclassifica el terreny de Son Espases, fins aleshores sòl rústic,

segons el pla general, com a terrenys aptes per al sistema

sanitari docent. I a més, una part de la finca, la millor i la més

ben comunicada, perquè dóna directament a la carretera de

Valldemossa i al Camí dels Reis, es compra amb la intenció de

construir un hospital geriàtric privat, del qual els promotors

tramiten ràpidament l’interès general que, a més, és informat

favorablement per l’Ajuntament de Palma, malgrat no acomplir

la multitud de determinacions de la Llei de sòl rústic, tal com

deixen de manifest els tècnics de la Comissió Insular

d’Urbanisme del Consell Insular en el mes de setembre.

Urbanísticament no s’entén de cap manera renunciar a

aquesta parcelAla de la finca i precisament va en contra dels

criteris esmentats, tant pel president del Govern com per la

batlessa de l’Ajuntament de Palma, que deien que havia d’estar

ben comunicat. I pareix que respon més a tenir, un cert, a

respondre més als interessos per beneficiar els promotors del

geriàtric. En canvi, sí que es compren 50.000 metres quadrats,

que costen 250 milions de pessetes, que no són necessaris; per

tant, 250 milions de pessetes que pareix ser que no es

necessiten, a més de la compra també d’una casa catalogada,

ocupada, que l’Ajuntament tampoc, inicialment, no diu quin ús

se’n farà i tampoc no és una necessitat.

Per tant, són moltes preguntes sense resposta, que ningú, a

més, no contesta o no vol contestar. Nosaltres sí que les volem

i creim que aquesta comissió pot ser el moment per respondre

a quin moment es prenen totes aquestes decisions encadenades?

Quina és la relació entre aquesta operació i el Pla Territorial de

Mallorca que inclogui l’Àrea de Reconversió Territorial? Per

què es renuncia a la millor parcelAla? Tot això creim que s’ha

de clarificar. A més d’una parcelAla gens avantatjosa, es paga

per ella un preu caríssim, ja s’ha dit, amb doblers públics,

doblers de tots, compra digitada a concurs una finca de 250

metres quadrats, ja s’ha dit, per un preu de 7,2 milions d’euros,

1.200 milions de pessetes, que es multipliquen per cinc les

valoracions fetes pel Jurat d’Expropiació a les darreres

expropiacions en sòl rústic fetes per l’Ajuntament de Palma;

4,5 vegades més car que les expropiacions anunciades pel

Govern per a la construcció de la segona via de cintura, i un

llarg, diríem, qüestions que podríem posar damunt la taula que

fan que realment Son Espases sigui una parcelAla cara. A més

de l’acord de compra, s’incorpora una clàusula de reversió,

igual que si fos una expropiació, que va en detriment de la

plena propietat de la finca per part de l’ajuntament, la qual cosa

en lloc de suposar una rebaixa de preu pareix que el que fa és

encarir-la.

Per tant, a més d’una parcelAla poc avantatjosa i caríssima,

és evident la poca transparència i claredat en el seu procés i pel

que fa específicament als interessos relacionats amb el geriàtric

privat de Son Cabrer; que ja s’ha dit, hi ha uns informes tècnics

que avalen la compra de Son Espases, que el fa un funcionari

de lliure designació, a més és el pare d’un dels propietaris dels

nous propietaris de Son Cabrer i un llarg etcètera que,

evidentment, no tenc temps de dir. S’adquireix al nostre

entendre, una parcelAla deficient i caríssima, a causa d’una

decisió política presa des de feia molt de temps, almanco

conflueixen molts d’aspectes, amb un procediment poc rigorós

i transparent, però sobretot una decisió on, al nostre entendre,

no es prioritzen els interessos de la majoria dels ciutadans i
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ciutadanes de les Illes Balears, sinó els interessos i beneficis de

privats enfront dels interessos generals.

Per tant, per a nosaltres es tracta d’una maniobra

especulativa de caire urbanístic, que perjudica els interessos del

conjunt dels ciutadans i que té molts punts obscurs que

nosaltres consideram que a través d’una comissió com la que

nosaltres proposam, ho podríem aclarir. Jo crec que qualsevol

govern que diu que és transparent i que, a més, vol actuar en

benefici de tots, no ha de posar cap tipus de problema a crear

una comissió precisament en la qual es puguin aclarir tots

aquests temes i que no quedi cap tipus de dubte respecte de

com s’ha duit tot aquest procés; que, fins ara, i almanco per a

nosaltres, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. No només per a nosaltres, sinó per a molts

de ciutadans, és necessari que expliquin com ha anat aquest

tema, perquè ara per ara el que fa és realment no només molta

olor, sinó que el que crea és una situació de pensar que en

aquest moment potser no s’hagin fet les coses com toca i per

tant s’han d’explicar clarament i sense vergonya, sense por,

com a vostès els agrada. Per tant, esperem que aquesta

comissió pugui anar endavant i que allà puguem aclarir tots

aquests punts obscurs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. El Grup

Parlamentari del PSM, conjuntament amb Esquerra Unida,

vàrem decidir solAlicitar aquesta creació d’una comissió

d’investigació sobre l’adquisició de Son Espases, perquè

trobàvem que existien una sèrie de coincidències que eren

excessivament coincidents com per poder ser considerades com

a simple casualitat. Cada vegada que han sorgit més notícies

sobre aquest tema i més dades sobre la compra d’aquest solar

de Son Espases, les coincidències s’han anat fent més

sospitoses.

En primer lloc, hem de recordar que el projecte original per

fer el nou Son Dureta al mateix lloc d’on és ara era un projecte

del Partit Popular, aquí no ho poden negar i nosaltres ho

repetirem sempre que sigui necessari. Era ministre el Sr.

Romay Beccaria i era gerent de l’Insalud el Sr. Rodrigo de

Santos, i aquí ja començam amb la primera coincidència: un

dels que varen decidir que era bo aquell projecte, ara justament

és el responsable de l’urbanisme a l’Ajuntament de Palma. Poc

després de les transferències de salut, el govern del pacte va

assumir com a seu aquell projecte, per tant el projecte existent,

l’únic que existeix actualment, és un projecte amb un ampli

consens; tots hi estaven d’acord, just fins abans de les eleccions

del 2003, l’única gent que ha canviat d’opinió ha estat el Partit

Popular que ha provocat un retard en el començament de les

obres, un retrocés en tots els aspectes, començant pel projecte,

que s’haurà de fer nou, i un augment exagerat del que costarà

aquest nou hospital als ciutadans d’aquestes illes. I després hi

hem d’afegir tot el que ha hagut de pagar l’Ajuntament de

Palma pel solar, que s’haguessin pogut estalviar si haguessin

continuat fent-lo allà on és actualment.

Aquest canvi d’opinió, que ha sortit ben car als ciutadans,

pensam que s’ha de justificar per part dels responsables. No

hem sentit a cap moment cap justificació convincent per part

del Partit Popular, fins al dia d’avui només hem sentit dos

arguments per part de la conselleria i per part del Partit

Popular, però cap dels dos ens són vàlids: el primer de tots és

que són els electors que varen decidir que havien de canviar la

ubicació del solar. Diu la consellera i ens ho ha dit un parell de

vegades: “tenim majoria absoluta”, però aquesta explicació no

ens val. Sí, a la compareixença en comissió està escrit, vós me

contestareu a mi: “van ser els electors que varen decidir el

canvi d’ubicació”, sí; a mi no me val però aquesta explicació,

perquè el Partit Popular va mentir durant la campanya, el Partit

Popular no va dir en cap moment on era el solar que compraria

i el Partit Popular va anar dient que volia un hospital nou, que

sempre era millor que la reforma, sabent perfectament que el

projecte que hi havia era precisament de fer el que deia el Sr.

Munar a l’anterior punt, de construir un hospital nou amb la

modernitat que pertoca al segle XXI.  Aquest és el projecte que

tenen en aquest moment a la conselleria. Per tant pensam que

és bo anar desvetllant tots aquests entrellats.

També ens diran que l’hospital de Son Espases està molt

més ben situat i que no té tants de problemes de trànsit com el

carrer Andrea Doria, que està saturat de cotxes. No es va

saturar el mes de maig, el carrer Andrea Doria, però de totes

maneres aquest problema l’havien solucionat abans, amb aquell

disseny del segon cinturó que ningú no entenia el seu sentit,

però que poc a poc n’hem anat aclarint el perquè. I aquí se’ns

presenta el primer dubte: què va ser primer?, el traçat del segon

cinturó per poder canviar després la ubicació de l’hospital?, o

el canvi d’ubicació de l’hospital és per justificar la necessitat

del segon cinturó? 

Un altre dubte: la tria dels solars. Ja ho han dit els d’abans,

però crec que és bo repetir-ho. Se’ns presenten als diferents

grups parlamentaris quatre solars, però un, només un, amb una

única possibilitat real, el de Son Tugores, perquè en aquell

moment li dèiem Son Tugores, quan ens el varen presentar, i

realment tampoc no ha estat l’escollit, perquè Son Tugores

tenia, en el plànol que ens mostraren, tenia un tros afegit que li

deien Son Cabrer que poc a poc ha anat afegint encara més

dubtes a tot aquest entrellat de l’hospital nou de Son Dureta.

Per tant més coincidències que afegeixen més dubtes:

l’informe tècnic de l’Ajuntament de Palma se signa justament

el mateix dia que el president fa públic quin és el solar escolar,

i justament el signa el pare del representant legal de l’operació

de compra de Son Cabrer per construir-hi un geriàtric privat.

Després també hem anat veient que una altra coincidència és

que en el pla territorial de Mallorca hi apareix com un bolet

que és una urbanització que envolta tots aquests espais. Per tant

tot això són una sèrie de coincidències, que no m’estendré més
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perquè ja se’ns encén el llum vermell, que no fan més que

augmentar els dubtes, i per això hem demanat la creació

d’aquesta comissió d’investigació, per aclarir els dubtes.

Amb aquesta petició només reclamam la transparència de

què ens parlava el portaveu del Partit Popular en el plenari de

la setmana passada quan parlàvem del pacte de la salut; deia

que els ciutadans necessiten sentir-se segurs i tenir la percepció

de poques incerteses i incògnites. Avui no reclamam res més

que això: acabar amb les incerteses i amb les incògnites. Creem

la comissió d’investigació i acabem amb aquestes incerteses i

amb aquestes incògnites sobre Son Espases. Només demanam

això.

I si m’ho permet el Sr. President, una petita referència a les

esmenes presentades pel Partit Popular, perquè després parlarà

l’altre portaveu. Siguin valents, siguin valents; no ho presentin

com esmenes, no intentin desviar el debat sobre Son Espases.

Parlem de Son Espases i vostès tenen majoria; demanin una

altra comissió, l’aprovaran, sobre tot allò que hi vulguin posar,

sobre coses que afectaven el govern anterior o sobre els

ajuntaments, que no sabem si és res relacionat amb el Govern,

però ho poden fer, i potser segurament tendran el nostre suport

en moltes coses. Posin tot el llista que vostès han solAlicitat avui

i jo n’hi afegiré d’altres, de coses, que s’hi poden posar:

l’exagerat reconeixement extrajudicial de factures

d’ajuntaments com el de Llucmajor o el d’Inca...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, vagi acabant, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...factures d’autocars de l’Ajuntament d’Inca, festes o

despeses exagerades de l’Ajuntament de Llucmajor... Tot això

ho podem investigar, si vostès volen...

(Remor de veus)

...però siguin valents, no vulguin furtar el debat. El Sr.

Huguet deia la setmana passada que no som en aquesta cambra

per fer comèdia. No facin comèdia, aprovin avui aquesta

comissió de creació, d’investigació, perquè precisament amb

les seves esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, per favor...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...només aconsegueixen que les incerteses i les incògnites

sobre Son Espases siguin encara més grans. Gràcies.

(Aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Popular ha presentat set esmenes

d’addició a la proposició no de llei RGE núm. 92/04, relativa

a creació comissió investigació adquisició de la finca de Son

Espases, RGE núm. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i

2010. Per defensar les esmenes té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. En el Grup Popular, senyores i

senyors diputats, pensam que el Parlament no hauria d’entrar a

investigar actuacions duites a terme a altres institucions.

Pensam que aquests temes s’haurien de tractar i s’haurien

d’investigar a la institució on s’han produït i, en tot cas, hi ha

els tribunals de justícia, també, per decidir al respecte. Ara bé,

si l’oposició vol entrar en aquest joc en el Grup Popular no

tenim cap inconvenient però, això sí, amb totes les cartes

damunt la taula. No tenim cap inconvenient en investigar la

compra de Son Espases, i si l’oposició té realment voluntat

d’investigar proposam que la comissió d’ampliï també a altres

temes. 

Pel que fa a la compra de Son Espases, motiu de les

propostes de creació de la comissió d’investigació per part de

l’Ajuntament de Palma, la compra, he de dir que el Partit

Popular de Balears a les darreres eleccions de maig del 2003 va

proposar en el seu programa electoral, després d’haver escoltat

el personal sanitari, la necessitat de construir un nou hospital a

Palma com a centre hospitalari de referència i universitari, i ho

va fer per una sèrie de motius. El primer, perquè l’actual solar

de Son Dureta té 70.000 metres quadrats i més de 100.000

construïts; és una ràtio de metres quadrats per llits la més baixa

d’Espanya, i el projecte de construcció d’un nou hospital,

150.000 metres, suposaria molta més pressió urbanística en

aquesta zona. A més a més d’uns motius també molt

importants, que eren les greus molèsties per als usuaris en el

transcurs de la construcció de l’hospital, a més, també, dels

estalvis tant de temps com de doblers que suposa la construcció

d’un hospital de nova planta.

He de dir també que l’Ajuntament de Palma va aprovar per

unanimitat proposar al Govern l’estudi de les quatre propostes

d’ubicació del nou hospital a fi de determinar l’ordre de

preferència, i varen ser els arquitectes redactors de

l’avantprojecte de l’hospital, el Sr. Reinaldo Ruíz i el Sr. Julián

Arranz, a petició precisament d’INSALUD, que varen informar

que la proposta que reunia millors condicions per a la

construcció d’un nou hospital baix tots els punts de vista era

l’opció número 3, que feia referència a Son Espases, una finca

a sòl rústic amb una qualificació d’àrea de creixement, de

transició de creixement, segons el Pla territorial de Mallorca,

ben comunicada amb la via de cintura, amb el futur segon

cinturó i amb la carretera de Valldemossa, i va ser quan

l’ajuntament, vists l’informe de valoració del cap d’àrea de

gestió urbanística i els informes favorables de secretaria de

l’ajuntament, va acordar comprar Son Espases. I per si hi

hagués cap dubte durant aquest transcurs, l’ajuntament va

encarregar també un segon informe el cap de servei de

l’Oficina Tècnica de Gestió referent al preu d’adquisició, que

dia 15 de gener del 2004 aquest informe es reafirma amb el

primer. He de dir també que l’Ajuntament de Palma ja ha

acordat, perquè no hi hagi cap dubte, no declarar d’interès

general el geriàtric, i va acordar també presentar alAlegacions al
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Pla territorial de Mallorca en contra de la construcció d’una

urbanització en el Secar de la Real. 

Mirau, senyores i senyors diputats, en el grup parlamentari

estam totalment tranquils i convençuts en la transparència del

procés, tant de l’execució, de l’elecció, perdó, com de la

compra de Son Espases. No tenim cap inconvenient, idò, en

crear una comissió d’investigació al respecte, amén que

l’Ajuntament de Palma en ple hagi debatut aquest tema i que

l’oposició a Palma té tota la informació, tota la que jo avui tenc

al meu escó; la tenen tota i l’han poguda comprovar. Però,

senyores i senyors diputats, proposam també que la comissió

investigui al mateix temps el cas de l’edifici Estribord a Maó,

les contractacions de l’Ajuntament de Calvià i la compra dels

apartaments de Son Serra de Marina.

Proposam investigar, idò, també, la contractació irregular

de l’Ajuntament de Calvià d’Estratègia Local; sí, senyores i

senyors diputats, l’empresa que va redactar el famós document

“Maquiavelo”. Podem investigar, idò, totes aquestes

contractacions irregulars, totes les feines contractades, pagades

i no realitzades per Estratègia Local, tots aquests encàrrecs

polítics. Podem investigar aquests indicis de delictes de

prevaricació, de falsedat documental i de malversació o

defraudació de fons públics. 

Proposam investigar també la compra a baix preu del xalet

de Santa Ponça realitzada per l’empresa propietària de l’home

de l’exbatlessa de Calvià al recaptador municipal, i que la

mateixa exbatlessa va avalar l’operació. Podem, idò, investigar

aquest presumpte delicte de suborn, la compra d’aquest xalet

embargat primer per la recaptació municipal i venut després a

l’home de l’exbatlessa de Calvià pel recaptador municipal.

I es podria investigar també la concessió de llicències

d’obres de l’Ajuntament de Calvià al Western Park, una

llicència de parc aquàtic quan el Pla general de Calvià només

permet un ús residencial; quan a més en aquest cas concret el

ColAlegi d’Arquitectes va denegar el visat. Podem investigar,

idò, aquest presumpte delicte contra l’ordenació del territori, de

concessió de llicència d’obres a un projecte que firma com a

arquitecte la germana de l’exbatlessa, i els presumptes delictes,

idò, de tràfic d’influències i de negociació, així com el possible

delicte de suborn.

Proposam investigar també, senyores i senyors diputats, si

hi ha hagut o no un delicte continuat de malversació de fons

públics en els regals personals de l’exbatlessa de Calvià, que

comprava articles de luxe -roba, joies, etc.- per regalar al seu

perruquer, al gimnàs, l’esteticista, a la secretària del Sr.

Alfonso Guerra o a alguns càrrecs del Partit Socialista Obrer

Espanyol; res, pecata minuta, uns 120.000 euros. O el canvi

d’edificabilitat d’uns solars passant-la a uns altres a Santa

Ponça, fet que ha estat denunciat pel Grup HPL Install SL. 

Per una altra part, senyores i senyors diputats, proposam

investigar també l’expedient d’adjudicació i posterior

edificació a la parcelAla municipal on s’ha construït l’anomenat

edifici Estribord a Maó, un solar cedit a l’ajuntament l’any

1969 per un particular perquè es destinàs a zona verda o a

aparcaments, solar que a la revisió del Pla general de Maó l’any

1985 el senyor batle, el Sr. Borja Carreras, requalifica com a

urbanitzable. L’Ajuntament de Maó, dia 12 de desembre del

1996, ven aquest solar a l’empresa Andén de Levante SL, amb

una edificabilitat de 5.248 metres quadrats, i aquesta, Andén de

Levante SL, el ven a l’empresa Fort d’Alaior, participada per

l’exbatle de Maó i altres càrrecs del PSOE, que construeixen,

a més, l’edifici Estribord amb uns 2.700 metres quadrats més

d’edificació de la permesa.

I volem investigar també, senyores i senyors diputats, la

compra de Son Serra de Marina, la compra d’uns apartaments

turístics, uns apartaments ilAlegals, per 316 milions de pessetes

que envaïen domini públic i que, a més, tenien una ordre de

Costes de demolició: tres dels cinc blocs estaven en domini

públic. Volem investigar perquè es va renunciar a revisar el

preu una vegada que es va conèixer aquest extrem de l’ordre de

demolició de Costes. I volem també, podríem, si vostès ho

decideixen així votant aquestes esmenes, podríem també

investigar l’expedient de valoració valorant només dos blocs

d’apartaments i no els cinc, investigar, com deia, aquest

informe, que està elaborat per un perit que, que nosaltres

sapiguem, no és perit ni arquitecte, i que a més a més no és

funcionari, un perit extern al Govern; això sí, sabem ara que és

un soci d’un assessor de l’exbatlessa de Calvià, que a més està

casada amb un cap de servei de l’exconseller de Turisme.

I vull acabar enllaçant amb les darreres paraules de la Sra.

Mascaró, que ens emplaça a ser valents. Jo activa i per passiva,

Sra. Mascaró, siguin vostès valents. Si hi ha realment voluntat

d’investigar totes aquestes coses obscures que deia -crec

recordar- la representant d’Esquerra Unida i Els Verds, la Sra.

Rosselló, si hi ha tants de temes obscurs en el cas de Son

Espases, que nosaltres estam molt tranquils, nosaltres, el Partit

Popular, el Grup Parlamentari Popular els convidam tots vostès

a investigar Son Espases a més a més de totes aquestes altres

propostes que els he fet ara mateix. Gràcies.

(Aldarull i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

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

senyors del Partit Popular, Sr. Oliver, han fet les coses ben

fetes, han comprat bé Son Espases, la decisió d’ubicar Son

Dureta a Son Espases és correcta, totalment transparent i no

tenen cap problema per investigar-ho. Votin a favor de la

comissió d’investigació, quin problema tenen? Què s’han

d’anar a excusar en altres qüestions i intentar tapar un debat

que preocupa la ciutadania de les Illes Balears i que preocupa

els partits que estam a l’oposició en aquest parlament? Per què

intenten tapar aquest debat amb altres propostes que res tenen

a veure amb aquest parlament de les Illes Balears?

(Remor de veus)

Posin-se tranquils...

EL SR. PRESIDENT:
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Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Convé que escoltin, qualque vegada convé que escoltin i

que entenguin el que són les institucions i el que significa

lleialtat institucional entre institucions. 

Si duim la proposta de comissió d’investigació de la

compra, no de la compra, de la ubicació de Son Dureta a Son

Espases en aquest parlament és perquè la responsabilitat és

d’aquest govern de les Illes Balears, no de cap ajuntament. Qui

ha decidit que Son Dureta es faria a Son Espases és el Govern

de les Illes Balears, i aquest parlament a qui ha de fiscalitzar és

al Govern de les Illes Balears. Per tant no duim una comissió

d’investigació sobre un ajuntament o sobre un altre, parlam

d’una decisió que ha pres el Govern de les Illes Balears, amb

totes les informacions oportunes per part de totes les

institucions que hi havien d’entrar. I ens ho va dir clarament la

Sra. Castillo a la seva compareixença: va ser una decisió presa

arrel dels informes tècnics que es varen elaborar per part de la

Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, una

decisió presa que després va ser corroborada per l’Ajuntament

de Palma, però qui pren la decisió són vostès, no és

l’Ajuntament de Palma. Per tant no passem la pilota d’un costat

a l’altre. Si està ben feta l’operació vostès són els responsables;

donin les explicacions oportunes, facem la comissió

d’investigació i quedarà claríssim que no hi hagut una mala

gestió dels doblers públics ni una responsabilitat política sobre

les actuacions de la compra de la ubicació de Son Dureta a Son

Espases.

Jo crec que en aquest moment se’ls demana estar a l’alçada

de les circumstàncies, com a grup parlamentari i com a govern

de les Illes Balears. Hi ha unes sospites més que dubtoses sobre

l’actuació i crec que necessitam explicació, tots els ciutadans

de Balears, perquè quedi clara la transparència en la gestió de

l’operació de Son Espases.

I jo no he parlat en cap moment d’ilAlegalitat, Sr. Oliver,

perquè si jo tengués dubtes més que raonables del fet que hi

hagués hagut una ilAlegalitat en la tramitació administrativa no

ho explicaria aquí, ho explicaria en el jutjat. Però jo no he dit

això, jo he dit que hi ha responsabilitats polítiques que hauríem

d’aclarir, perquè hi ha molts de temes que conflueixen, moltes

d’operacions urbanístiques que conflueixen a la zona del

monestir de la Real que, repetesc, nosaltres creim que és una

zona emblemàtica de Palma que necessita la protecció

urbanística i territorial, que el que menys necessita és

l’especulació urbanística dins aquella zona, i no importa ser

molt imaginatius: si vostès fan Son Dureta a Son Espases

d’aquí a uns anys allò ho veurem completament urbanitzat,

devora el monestir i passat el monestir. Per tant no importa ser

molt imaginatius perquè tothom que entén una mica

d’urbanisme sap que això acabarà així, i nosaltres hi estam en

contra.

Però és que a més vostè, Sr. Oliver, avui havia de sortir en

aquesta tribuna a explicar per què han pres aquesta decisió, i

intentar llevar els dubtes que hi ha damunt aquesta presa de

decisió. No ens ha explicat què va ser primer: si la modificació

del segon cinturó o la decisió que es faria a Son Espases. Què

va ser primer, la inclusió per part del Partit Popular en el Pla

territorial de Mallorca d’una urbanització provinent d’Alcúdia,

o la decisió de fer Son Dureta a Son Espases? Què va ser

primer, la decisió que s’havia de fer un geriàtric privat devora

una clínica pública, que això no s’entén de cap de les maneres,

per part de l’Ajuntament de Palma i del Partit Popular, o va ser

primer la decisió de definir Son Dureta a Son Espases? 

Nosaltres li hem dit molt clar que creim que les decisions

varen ser prèviament. Vostès tenien clar que ubicar Son Dureta

a Son Espases era el que s’havia de fer perquè precisament hi

confluïa tot una sèrie d’interessos urbanístics, i que vostès el

que volien potenciar era aquesta especulació urbanística entorn

del monestir de la Real. Li hem donat proves més que evidents,

li hem donat explicacions més que evidents i vostè no n’ha

rebatuda ni una, no ha explicat per què s’ha defensat això, i

l’únic que ens diu que fer un nou hospital a l’actual solar de

Son Dureta seria més costós i més llarg en el temps. Una cosa

i altra són mentida, Sr. Oliver, una cosa i altra són mentida. Si

vostès haguessin posat en marxa el projecte que hi havia de fer

un nou hospital a l’actual Son Dureta ja estaríem en terminis

d’execució; per tant més ràpid que no fer un nou hospital de

Son Dureta a una altra ubicació. I més econòmic és evident, Sr.

Oliver; de moment s’han gastat 1.200 milions de pessetes per

comprar un solar, duim molts d’anys -i li ho explicat- gastant

doblers a l’actual edificació de Son Dureta, que són doblers que

quedaran perduts perquè vostès no han negociat amb la

Tresoreria de la Seguretat Social que aquest solar revertirà a la

comunitat autònoma de les Illes Balears; haurem de gastar vuit

anys més doblers en aquest edifici de Son Dureta perquè

evidentment no el mantendrem tal com està ni per als

professionals i per als usuaris, i evidentment un edifici de nou

plantes a la ubicació de la Real no pot emprar exclusivament el

projecte que ja va costar 800 milions de pessetes, que, per tant,

encarirà més aquest projecte. Per tant, ni una cosa ni l’altra, que

és l’únic que vostè ha emprat per justificar per què es fa a Son

Espases, són certes; amb les dues coses ha mentit.

Per tant els dic una darrera vegada que si vostès creuen que

el Govern ha decidit, el Govern, ha decidit correctament que

s’ubicarà Son Dureta a Son Espases, aprovin aquesta comissió

d’investigació, parlem-ne amb tota la transparència, posem els

documents damunt la taula, vegem si hi ha qualque

responsabilitat política d’aquesta confluència d’interessos

urbanístics, i fem-ho aquí, en seu parlamentària, que és qui ha

de fiscalitzar la decisió presa per part del Govern de les Illes

Balears, i repetesc que és una decisió presa pel Govern de les

Illes Balears, i hauríem de saber que aquest parlament no està

per fiscalitzar cap actuació de cap ajuntament.

I jo no entraré en un debat barroer que vostè ha instalAlat

aquí, en aquesta tribuna, traient no sé què de quins ajuntaments,

que vostès ho han duit als tribunals i de moment ho perden tot,

però jo cauré a la seva alçada, Sr. Oliver, d’entrar aquí a

debatre actuacions d’ajuntaments d’un color polític o d’un

altre. Aquesta no és la funció del Parlament de les Illes Balears;

la funció del Parlament de les Illes Balears és investigar i

fiscalitzar l’actuació del Govern de les Illes Balears, que és el

que nosaltres li proposam. I, per cert, ja li ho ha dit la Sra.

Mascaró, tenen la majoria suficient per dur les iniciatives

d’investigació que vulguin, però siguin una mica conseqüents

i no desvirtuïn un debat que és molt clar, que necessita
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respostes, que necessita transparència, que necessitam la

seguretat que ho han fet bé. Això és el que els demanam que

investiguem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Oliver, per què em demana la paraula?

EL SR. OLIVER I MUT:

Per una qüestió d’ordre, Sr. President. Perquè entenc que...

(Remor de veus)

...entenc que la Sra. Armengol tenia la paraula per dir si

acceptava o no les esmenes. Durant la seva intervenció no ha

fet cap esment a les esmenes, ni tan sols ha dit si les acceptava

o no. Ha introduït una rèplica i jo entenc que per equilibri en el

debat, si ella ha introduït una rèplica a la meva intervenció a mi

em correspon també una rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, jo crec que la postura de la Sra. Armengol ha

estat molt clara, que no accepta les esmenes, em pens... Si vol

seure, si és tan amable. Sra. Armengol, si vol contestar el Sr.

Oliver...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Jo crec que he estat molt clara en el fet que no acceptàvem

les esmenes i he definit la funció d’aquest parlament. Crec que

ha estat claríssim, no ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant no veig que hagi de tenir rèplica vostè. Sí, Sr.

Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo demanaria, si vostè fos tan

amable, abans de fer la nostra consideració, que el secretari de

la Mesa del Parlament llegís l’article 165 del Reglament, per

veure que s’ha desvirtuat totalment i absoluta la norma

reglamentària de substanciació d’una proposició no de llei. En

demanam la lectura i açò és un dret que assisteix el diputat,

poder demanar la lectura, i d’aquest dret no se li pot privar.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Secretari Primer, si és tan amable...

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“1. La proposició no de llei serà objecte de debat en el qual

podran intervenir, després del grup parlamentari autor

d’aquella, un representant de cadascun dels grups parlamentari

que hi hagin presentat esmenes i, a continuació, el dels que no

ho hagin fet. Cada intervenció no podrà accedir de deu minuts.

2. Concloses aquestes intervencions, si s’havien presentat

esmenes, el President, a proposta del grup proposant, suspendrà

la sessió per un temps de deu minuts.

3. A continuació, o un cop recomençada la sessió, si així

pertoca, el proposant disposarà d’un temps màxim de cinc

minuts per tal de fixar la posició i assenyalar les esmenes

acceptades.

4...”

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci. Continuï, Sr. Secretari Primer.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“4. El proposant podrà igualment modificar els termes de la

proposició si cap grup no s’hi oposa.

5. Abans de procedir-se a la votació, els distints esmenants

podran retirar-ne, totalment o parcialment, les esmenes. En cas

de retirada parcial, el proposant manifestarà si continua

acceptant les esmenes mantingudes. Ambdues manifestacions

s’efectuaran sempre des de l’escó i sense cap tipus

d’explicació.

6. El President de la Cambra podrà acumular, a efectes de

debat, les proposicions no de llei relatives a un mateix tema o

a temes connexos entre si”.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquest portaveu interpreta

que l’article 165.3, si no es dóna la paraula al nostre portaveu,

es vulnera d’una manera flagrant, perquè els cinc minuts són

per fixar..., els cinc minuts són per fixar la posició en relació a

les esmenes que presenta el grup i dir si les accepta o no les

accepta, no ha entrat en cap cas en el contingut de les esmenes

presentades, i ha utilitzat aquests cinc minuts per fer una

contrarèplica a la intervenció del nostre portaveu, i açò provoca

un desequilibri total.

Perquè consti almenys en el Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vostè ha expressat la seva opinió. Aquí hem

vistes moltíssimes proposicions no de llei i sempre s’ha tengut

el mateix criteri.
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No, no m’aplaudeixin, per favor, si són tan amables, no

m’aplaudeixin perquè ho acabarem d’arreglar.

(Rialles)

Per fer ús per les contradiccions un dels grups proposants,

tant Esquerra Unida com el PSM... Té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló.

Un, un dels dos per 5 minuts.

Sra. Rosselló, per favor, aquí hi ha un president. Vostè està

en ús de la paraula per 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

ens hem posat d’acord el PSM i Esquerra Unida i Els Verds i

sortiré jo en representació de la proposta que nosaltres havíem

fet de creació d’una comissió d’investigació sobre el tema de

Son Espases, que jo crec que ha estat prou debatut en aquesta

cambra.

Bé, he de dir per part nostra que respecte a la nostra

proposta no hi ha hagut cap esmena. Per tant volem insistir en

la necessitat, i a més amb la intervenció que ha tengut el

portaveu del Grup del Partit Popular entenem que no hi ha cap

problema per investigar precisament aquest tema, tenint en

compte que estan molt tranquils, que consideren que les

actuacions que s’han duit a terme són totalment correctes, i

creim que per tant no hi ha d’haver cap problema en donar

suport a la creació d’aquesta comissió d’investigació, perquè

com he dit i torn repetir al nostre entendre quedaria molt clar

quins són aquests punts que ja hem esmentat obscurs o que no

tenim clars, i per tant es podria aclarir d’una manera definitiva

com ha anat tot aquest procés i quedaria aclarit d’una vegada

per totes. Per tant entenem que si no hi ha cap problema per dur

endavant aquesta explicació idò s’ha de dur a terme a la

comissió d’investigació.

De totes maneres també volem insistir en la necessitat de fer

aquesta comissió perquè no veim manera de poder aclarir una

sèrie de coses que molt breument vull esmentar. I també dir el

nostre parer respecte a les esmenes que s’han presentat a la

proposició no de llei. Bàsicament nosaltres entenem, des del

nostre grup, que són temes que ens hem d’emmarcar on som.

Estam a un parlament i per tant hem d’investigar qüestions

referides a competències d’aquest parlament. El tema de

l’hospital de Son Espases és un tema claríssimament de

competència d’aquest parlament; creim que està claríssim, ja

s’ha dit, és un tema del Govern de les Illes Balears que ha pres

aquesta decisió, tot i que ha pogut fer la compra l’Ajuntament

de Palma, és l’hospital de referència per a totes les Illes

Balears, la qual cosa fa que evidentment sigui un element

importantíssim per a tots els ciutadans de les Illes. Qui no

coneix Son Dureta?, per tant, qui no coneixerà el nou el nou

Son Dureta, sigui a un lloc o sigui a un altre? I, a més, en tercer

lloc, és un tema en el qual hi ha doblers públics, molts,

inicialment 1.200 milions de pessetes, i per tant és lògic que hi

hagi aquest procés d’investigació per aclarir què es fa amb

aquests doblers públics i que és una qüestió absolutament

lògica que es debati aquí.

Altres qüestions, entenem nosaltres, i sobretot temes referits

a ajuntaments, i sobretot si hi ha indicis d’algun delicte, s’ha

d’anar als tribunals, com evidentment fa molta gent, i sobretot

que si vostès volen fer comissions d’investigació vostès tenen

majoria absoluta per poder totes les comissions d’investigació

que vostès trobin sobre tots els punts que vostès vulguin perquè

la majoria és seva i no nostra. Però sí que volem insistir en la

comissió, perquè vostès quedin plens d’alegria que tot aquest

procés s’ha duit com tocava, que no tenen res, evidentment, a

ocultar i tot és transparent, i sobretot nosaltres ens quedarem,

si no, si vostès no aproven això, ens quedarem amb el dubte, a

més amb molts d’arguments per tenir-lo, per què conflueixen

tantes coses a un mateix lloc?; per què conflueix que el pla

territorial es modifica quan no estava l’àrea de reconversió a

Son Real, es modifica el mes de novembre, dit per Unió

Mallorquina que és pel Partit Popular, per què es modifica,

abans no hi era? En segon lloc, el segon cinturó, hi havia un

projecte, es modifica, que va a Son Espases, per què? Que ens

ho expliquin. Per què es fa un geriàtric privat a aquella zona?

Per què se li dóna un interès general quan l’interès general

incompleix la llei fins i tot d’ordenació del territori? Per què es

fan quatre ubicacions o es donen quatre propostes i cap

d’aquestes propostes, excepte la de Son Espases, és viable? Tot

això ho han d’explicar, jo crec que vostès tenen l’obligació

d’explicar-ho.

I ja per acabar, dir que un govern que vol ser transparent, un

govern que governa per a tot, malgrat sigui d’un partit o d’un

altre, ha de donar explicacions; vostès tenen l’obligació de

donar explicacions, un govern ha de dir per què vol fer això

aquí i no a una altra banda. I no és una qüestió en la qual es

pugui dir és que nosaltres ho volem perquè sí, perdonin, el

Govern, vostès ho han dit moltes vegades, és per a tots i per a

tots els ciutadans de les Illes Balears, de Mallorca, de Menorca,

d’Eivissa i de Formentera, i això és un tema de primera

magnitud perquè, com dic, és l’hospital de referència. I vostès,

baldament no aprovin aquesta comissió, crec que entren dins

una qüestió que, com a mínim, com dic, no és bona, perquè un

govern sempre ha de donar explicacions, un govern sempre ha

d’explicar perquè fa una cosa i no en fa una altra i vostès tenen

la responsabilitat de fer-ho i per tant esperem que donin suport

a aquesta comissió d’investigació, que crec que seria la manera

perquè ara ho aclarim tot d’una vegada i ja no hi hagi més

problemes sobre aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en primer lloc, passarem a la votació de la proposició

no de llei, registre d’entrada número 92/04. Passam a votar.

26 vots a favor; 30 en contra; 3 abstencions. Per tant, queda

rebutjada aquesta proposició no de llei.

Seguidament, passarem a votar la proposta de creació d’una

comissió no permanent d’investigació, escrit registre d’entrada

número 100/04. Passem a votació.

26 vots a favor; 33 en contra. Per tant, no s’aprova aquesta

proposta de creació d’una comissió d’investigació.
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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