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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió

plenària d’avui. El primer punt de l’ordre del dia consisteix en

el debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

ple....sí perdoni?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, atenent l’article 68

del Reglament del Parlament, demanaríem que hi hagués una

alteració en l’ordre del dia i que fos retirada la interpelAlació

que proposava el Grup Parlamentari Socialista i ajornada per

a la setmana que ve per malaltia del diputat que l’havia de

defensar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Els sembla correcte a tots els

portaveus? Idò queda ajornada per a la setmana que ve.

I.1) Pregunta RGE núm. 2355/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a entrada en servei del centre de salut de

Canal Salat a Ciutadella.

Passam a la primera pregunta RGE núm. 2355/04, ajornada

de la sessió anterior, relativa a entrada en servei del centre de

salut de Canal Salat de Ciutadella que formula l’Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputada... Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Deman disculpes perquè era a una

Mesa d’Ordenació del Territori. Senyores i senyors diputats,

Sra. Consellera de Sanitat, el mes passat es va aprovar en el Ple

de l’Ajuntament de Ciutadella un conveni amb la conselleria

del Govern balear per adjudicar i poder subhastar les obres del

Canal Salat, la seva ampliació, la qual cosa ens va alegrar molt,

a la banda de ponent, degut a què els 4 anys anteriors hi havia

hagut una deixadesa en aquest aspecte.

Per tant, la nostra pregunta seria quins avantatges suposarà

per als ciutadans de la zona de ponent de Menorca l’entrada en

servei de l’ampliació d’aquest centre de salut del Canal Salat de

Ciutadella de Menorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut i Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Diputada, efectivament el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va

aprovar aquest conveni que era la passa necessària per tal de fer

realitat l’ampliació del centre de Canal Salat a Ciutadella i per

tant, va en la línia d’allò que aquesta consellera, a una visita

que va fer a finals de febrer, principis de març, precisament a

Ciutadella ja va anunciar.

Els avantatges de la posada en marxa d’aquesta ampliació

són molts i la veritat és que molt variats. Per una banda permet

ampliar l’espai físic destinat a allò que és l’assistència sanitària

i aquest creixement evidentment permetrà augmentar la qualitat

assistencial del centre ampliant especialitats. També el fet

d’ampliar l’espai permetrà augmentar la plantilla d’Atenció

Primària amb personal sanitari d’Atenció Primària i això també

farà que el personal que actualment presta serveis en el Canal

Salat tengui menys usuaris i pugui veure reduïda la seva pressió

assistencial. 

En definitiva amb tots els serveis que s’incorporaran,

l’hospital de dia, inclòs un mínim de llits d’observació amb

urgències, segons m’indiquen, des del Servei de Salut i des

d’Atenció Primària, pot suposar una reducció d’entre un 50 i un

60% de desplaçaments que actualment es realitzen a l’Hospital

de Verge del Toro. Per tant, jo crec que la posada en marxa

d’aquesta ampliació, que a més hem impulsat amb moltíssima

voluntat des de què el nou Govern va prendre possessió a la

conselleria. Crec que pot reportar moltíssims d’avantatges a

tota la ciutadania de Menorca, especialment a l’àrea de ponent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, agraïm que aquesta

vegada no només siguin paraules sinó que són fets i els podem

anar veient.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2620/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a obligació de GESA de donar llum a

Capdepera i Artà.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 2620/04, relativa

a obligació de GESA de donar llum a Capdepera i Artà 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:

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

saben vostès, a la zona d’Artà i Capdepera hi ha un problema

de subministrament de nous comptadors que no se’n donen i

donada aquesta circumstància el Grup Parlamentari Socialista

va presentar en el Parlament una proposició no de llei que es va

aprovar per unanimitat i allà on es demana al Govern que

defensi el dret que els ciutadans tenen i a més a més que

s’obligui a l’empresa distribuïdora el subministrament

d’aquesta energia.

Aleshores, GESA ha presentat un pla d’emergències aquest

mes de març. Aquest pla d’emergències no contempla la

solució a aquest problema, per la qual cosa nosaltres

interpretam que ajornen la solució per a després de l’estiu, la

qual cosa això preocupa per a la gent que està en una situació

bastant difícil, com tots vostès saben.

Per tant, aquesta pregunta va formulada en aquest sentit a

veure el Govern quines mesures ha pres perquè açò sigui

factible. O sigui, que els ciutadans se’ls empari amb els seus

drets i a més a més puguin tenir aquest subministrament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i

Energia.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé conforme l’acord que es va

prendre en comissió d’aquest Parlament, el Govern de les Illes

Balears ja ha iniciat els tràmits per fer l’estudi sobre la

possibilitat de soterrar les línies aèries que ara estan previstes

fer en el desenvolupament del Pla energètic de les Illes Balears.

També ha donat trasllat al Ministeri de Comerç, Indústria la

solAlicitud de canvi de sistemes de retribució de les esteses

aèries que ara només contempla el sistema aeri i incloíem,

d’acord en allò que es va dir en el Parlament per unanimitat, el

seu soterrament. També hem encarregat un informe extern per

estudiar les alternatives que hi pugui haver a la situació de

saturació que pateix ara l’àrea nord de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Sr. Diputat.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que es va

aprovar tenia tres punts, nosaltres demanam damunt el primer.

El primer punt concretament deia: “s’instava el Govern de

defensar els drets dels ciutadans d’Artà i Capdepera a gaudir de

nous comptadors i d’obligar a l’empresa distribuïdora a

subministrar-los immediatament corrent”.

Per tant, nosaltres Sr. Conseller, els punts 2 i 3 estam molt

contents que els posi en marxa, però en el primer punt li

demanaria una mica més de celeritat. Parli vostè amb GESA, es
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reuneixi amb ells perquè saben que aquesta gent té raó, ve

avalada per un acord unànime del Parlament i allò que

necessita aquesta gent és un missatge d’esperança perquè estan

cansats d’esperar, s’han comprat un pis fa mesos, tenen tots els

papers, tenen tota la documentació en regla i no se’ls dóna la

corrent que tenen dret a tenir.

Per tant Sr. Conseller, jo li demanaria més celeritat en

parlar amb GESA i veure si és possible que durant aquest estiu

ja els donin els nous comptadors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. El Sr. Diputat coneix que perquè hi

hagi comptadors és necessari que hi hagi una xarxa adequada

de distribució i el Sr. Diputat coneix que perquè hi hagi aquesta

xarxa adequada de distribució fa falta que hi hagi les

autoritzacions. El Govern de les Illes Balears a l’any 2002 va

donar la llicència, o l’autorització corresponent per fer les línies

de distribució. La qüestió està en què els ajuntaments d’Artà i

d’aquella zona nord de Mallorca han utilitzat el seu

planejament per impedir aquest tipus d’esteses, no la volen

aèria, la volen soterrada. Això està bloquejat en aquest sentit,

hi ha un plet que està als tribunals de la resolució i la decisió de

com s’han de tramitar aquestes línies i és absolutament

impossible fer passar una línia si l’ajuntament no autoritza

aquesta qüestió.

El problema que tenen, i vostè ha citat una qüestió molt

interessant i molt important i és que hi ha ajuntaments que estan

donant llicència quan saben que no hi ha prou subministrament

de llum i això no pot ser. Però això també és responsabilitat

dels ajuntaments saber que quan no hi ha els subministraments

adequats, sigui aigua o sigui llum, no poden donar aquestes

llicències i aquí s’han donat llicències sense haver-hi aquesta

situació de proveïment i és una responsabilitat greu. Però no es

tracta Sr. Diputat de passar la culpa a un o a l’altre, es tracta de

ser conscients que allò que no pot ser és...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2614/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a desenvolupament d'Agendes Locals 21.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2614/04, relativa a

desenvolupament d’agendes locals 21 que formula l’Hble.

Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sr. Presidente. Desde que se aprobó el Decreto

123/2002 de 4 de octubre, sobre la implantación de la Agenda

Local 21. ¿Qué valoración hace el conseller de Medio

Ambiente del desarrollo de estas agendas locales en los

municipis en donde se está llevando a cabo?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

Diputat, la veritat és que la valoració crec que és positiva i si ho

miram amb números reals, no només per allò de dir que hi feim

feina, que ens en preocupam molt. Miri, el juny de l’any passat,

dia 1 de juliol de l’any passat jo li diria que encara quedaven a

Balears 22 municipis que no havien iniciat la seva Agenda

Local 21. A data d’avui, de 30 d’abril, d’aquests 22 en queden

14. El juny de l’any passat municipis que havien fet l’adhesió

a la Carta d’Alborgh n’hi havia 44, municipis que avui ja s’han

adherit a la Carta d’Alborgh n’hi ha 53. Realment ens en falten

14 dels 67 de les Illes Balears. Municipis que havien fet la

diagnosi en el juny de l’any passat n’hi havia 20, municipis que

han fet la diagnosi l’abril d’enguany 46. Municipis que havien

iniciat el seu pla d’acció n’hi havia 6, municipis que han iniciat

el seu pla d’acció en aquests moments n’hi ha 20. I també, en

l’Agenda Local 21 acabada n’hi havia 3 en el juny i actualment

n’hi ha 15. I registrats ja a la xarxa de sostenibilitat balear, no

ni havia cap el juny de l’any passat i actualment n’hi ha 8. 

Allò que li puc dir és que s’està fent un esforç tècnic i

econòmic de suport als ajuntaments per complir amb la Carta

d’Alborgh i lògicament per crear una xarxa de municipis

sostenibles a les Illes Balears, tan necessari per realment fer

una bona gestió de tot allò que un ajuntament pot fer per

aportar a millorar la gestió i el seu entorn i a la vegada per la

necessitat que aquesta terra, aquestes illes, necessiten per a la

seva imatge exterior perquè no ens oblidem, Europa de cada

vegada més té una sensibilitat cap aquells que cuiden més el

seu entorn i que fan unes polítiques que no són agressives amb

el seu entorn i a la vegada planifiquen les seves infraestructures

de la manera més tova possible i a través d’allò que és la

discussió quan es fan les diagnosis de cada Agenda Local 21.

Jo crec que és positiu, dins aquesta línia anam i volem

intentar que tots, els 67 municipis, puguin estar dins aquesta

xarxa.

Moltíssimes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2616/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a convocatòria de la Conselleria d'Agricultura i

Pesca en relació amb les negociacions a la UE respecte del

sector de l'olivar.

EL SR. PRESIDENT:
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Passam a la quarta pregunta RGE núm. 2616/04, relativa a

convocatòria de la Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació

a les negociacions amb la Unió Europea respecte el sector de

l’olivar que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular ens agradaria

saber quines valoracions fa la conselleria d’Agricultura i Pesca

pel fet de no haver estat convidada a la reunió que va convocar

el ministeri per tal d’explicar les negociacions duites a terme

amb la Unió Europea quant als fons destinats al sector de

l’olivar.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

jo li contestaré, la valoració que faig, o que em pertoca fer a mi,

és que “ha llegado el nuevo talante”. Ha llegado el nuevo

talante y su nuevo talante ha estat que s’han reunit les

comunitats del PSOE i han deixat les del PP fora. Això és

guapo!

Per altra banda dir-vos que la gran negociació que ha fet

aquesta senyora i esper que s’espavili perquè si no vendrà de

buit cada vegada que vagi a cercar qualque cosa, és que li han

regalat o li han donat perquè realment no ho va negociar ella,

20 milions d’euros. D’entrada i com a mitja a tot Espanya ens

enviaven 1.000 milions i estaven en negociacions uns 160

milions més d’euros. Dir-vos que el conseller d’Andalusia va

enviar al Sr. Arias Cañete una carta dient que si no duia, com

a mínim 150 milions d’euros,” la negociación habría sido un

fracaso”. Idò n’han duit 20. Aquí no hem de dir res més.

Per tant, sí que hem escrit a la ministra i aquesta setmana

em va cridar per parlar amb mi, perquè li vaig demanar a què

venia que es reunissin les comunitats socialistes i no es

reunissin totes les altres que no són d’aquest color. Em va dir

que aquesta setmana ens convocaria a una reunió, bé avui

només som dimarts, ningú ha dit res. Però això és la valoració

que jo faig.

El tema és d’arribar aquests doblers o no arribar, ens

arribaven 14,5 milions d’euros...

(Remor de veus)

No per culpa de’n Cañete no, per culpa de la vostra senyora.

En Cañete ho ha fet molt bé...

(Algunes rialles)

Ara aquesta senyora ens arribaran a l’olivar marginal si

podem repartir...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus i aplaudiments)

Sr. Diputat, vol intervenir?

I.5) Pregunta RGE núm. 2617/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a monogràfic a l'escriptor eivissenc Enrique Fajarnés

Cardona.

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 2617/04, relativa

a monogràfic de l’escriptor eivissenc Enrique Fajarnés Cardona

que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur del Grup

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

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Eivissa, com

vostè sap molt bé amb molt poc temps poc més d’un any, ha

perdut els tres millors homes de la nostra cultura. Va perdre

Marià Villangómez, el millor poeta en llengua catalana. Va

perdre Enrique Fajarnés Cardona, el millor prosista en llengua

castellana. I va perdre Joan Marí Cardona, el millor historiador.

Vostè sap molt bé, perquè va ser vostè qui va presentar

aquest llibre homenatge a Villangómez i a Marí Cardona, que

tal com diu la nostra eficaç Consellera de Cultura d’Eivissa i

Formentera, l’Hble. Carolina Torres, “la cultura d’Eivissa i

Formentera ha perdut els tres referents esmentats en poc més

d’un any”. Justament Sr. Conseller, vostè va tenir la bona idea

de què des de l’Institut d’Estudis Baleàrics es fes l’edició

d’aquest llibre d’una gran qualitat i per això el volem felicitar,

per la seva sensibilitat cap als temes culturals d’Eivissa i

Formentera.

Nosaltres no només el volem felicitar per aquest llibre sinó

que també li volem demanar més. Voldríem que la trilogia

Fajarnés, Marí Cardona i Villangómez anessin juntes en aquest

homenatge que l’Institut d’Estudis Baleàrics per indicació dels

seus membres i especialment de vostè, els ha fet aquest

homenatge que perdurarà per a sempre.

La pregunta és Sr. Conseller, pensa la conselleria dedicar un

monogràfic tan interessant, de tanta qualitat com aquest que

vostès han fet a l’escriptor eivissenc en llengua castellana

Enrique Fajarnés Cardona?

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

Diputat, efectivament s’han produït en poc temps tres pèrdues

molt valuoses, en Marí Cardona, en Villangómez i també la

d’Enrique Fajarnés Cardona. Els dos primers varen ser motiu

d’aquest volum homenatge que jo crec que és un document
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important, rellevant i que val la pena llegir perquè està realment

molt ben fet per part de les persones que hi varen intervenir. 

I efectivament, com vostè suggereix, l’Institut d’Estudis

Baleàrics té previst, si així ho aprova la pròxima reunió del

consell acadèmic, editar l’any 2005 un nombre acadèmic

dedicat a Enrique Fajarnés Cardona i que seria el número 80-81

i aniria íntegrament dedicat a la figura rellevant, com ja ha dit

vostè, de prosista en castellà d’Eivissa i Formentera, amb

llibres com Viaje a Ibiza, o La Ibiza de nuestro tiempo que

també crec que mereix un homenatge per part de les

institucions i en aquest cas de l’Institut d’Estudis Baleàrics que

té la responsabilitat de retre aquest tipus d’homenatge, aquests

reconeixements perquè la memòria de les nostres Illes quedi

perenne i quedi subratllada la importància d’aquestes

personalitats que desgraciadament ens van deixant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. Conseller, una volta més i cuidi la seva

veu que necessitam la seva veu i la seva presència.

Moltes gràcies.

(Algunes rialles)

I.6) Pregunta RGE núm. 2618/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a accions formatives en matèria de pesca.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 2618/04, relativa a

accions formatives en matèria de pesca que formula l’Hble.

Diputat Sr. Josep Mayans i Serra del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Tots sabem que dins el món pesquer,

dins el sector de la pesca per accedir en el món laboral fa falta

una preparació prèvia, una capacitació prèvia a nivell de

competència mariner o a nivell de títols d’emergència. Per això

des d’aquest grup parlamentari ens agradaria saber quina

valoració fa la consellera d’Agricultura de les accions

formatives portades a terme durant l’any 2004 dins aquest

sector de la pesca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

s’estan fent uns cursos, en aquests cursos estan inscrites 423

alumnes, d’aquests 423 alumnes, 183 han realitzat els seus

cursos i en aquest moment possiblement aturem per allò de què

és la temporada alta de pesca i en venir l’octubre ens hi

tornarem posar.

El tema és que s’han fet cursos a Formentera, a Eivissa, a

Menorca, a Son Servera, a Palma, a Alcúdia, Santanyí. Per tant,

allò que procuram és atracar aquests cursos als nuclis que més

solAlicituds hi ha per poder-los realitzar. Després d’haver passat

aquests mesos d’estiu, com he dit, seguirem amb els alumnes

que encara no han pogut participar.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2615/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cànon exigit per la UE respecte del

préstec de llibres a les biblioteques.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 2615/04, relativa a

cànon exigit per la Unió Europea respecte el préstec de llibres

a les biblioteques que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó

Gornés i Hachero del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fa una setmana ens

vàrem assabentar que la Unió Europea havia obert un expedient

sancionador a l’Estat espanyol per no haver aplicat

correctament una directiva europea que regula el pagament dels

drets d’autor de les obres que estan sotmeses a préstec públic.

Aquesta directiva també permetia d'alguna manera als estats

membres eximir certs establiments del pagament d'aquests

drets. De fet Espanya va aprovar la Llei de propietat

intelAlectual on ja reconeixia que les biblioteques públiques

estaven exemptes d'aquest pagament.

Volíem saber quina és l'opinió del Govern al respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

Diputat, efectivament aquest problema girar al voltant de

l'aplicació de la Directiva 92/100 que en el moment en què es

va plantejar la seva transposició era d'aplicació directe si abans

de l'1 de juliol del 94 no s'havia regulat específicament. El

Govern espanyol, en aquell moment la ministra Carmen

Alborgh no va realment resoldre aquesta qüestió i ara ens

trobam amb la possibilitat d'expedients que generaran uns

problemes afegits i una tensió afegida.

Jo crec de totes formes que hi ha diverses possibilitats, hi

hagut diverses possibilitats respecte l'exempció del pagament

d'aquest cànon. Allò que no es pot discutir d'alguna manera és
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el dret de l'autor d'obtenir un benefici per ser naturalment

divulgació i ús de la seva pròpia obra i hi ha diversos models

que jo crec que encara som a temps a acollir-nos. A França en

concret, sempre és un lloc que es poden aprendre moltes coses,

el sistema és que hi ha un acord en allò que seria la SGAE, la

Societat General d'Autors d'Espanya, seria la seva homònima

francesa i allà on l'estat retribueix en proporció al número de

llibres que es compren a les biblioteques unes quantitats i

manegen un barem amb el qual financen els autors i fan aquesta

devolució d'aquest dret d'autor. 

Bé això és un model possible, n'hi ha d'altres, no vàrem

prendre nosaltres aquesta decisió quan es podia haver pres i jo

crec que en aquests moments allò que hem de tenir clar i jo ho

tenc clar és que és obvi que seria un absurd pretendre que els

usuaris hagin de pagar per obtenir el préstec d'un llibre a una

biblioteca pública. Per tant, crec que en aquests moments

potser, ara que hi ha una nova ministra, podem abordar aquesta

qüestió. La meva opinió és clara que qui hauria de finançar els

costos d'aquest assumpte seria Madrid, el Govern de Madrid,

molt clarament per una qüestió d'interterritorialitat òbvia i per

competència també. 

Per tant, crec que el plantejament seria que el ministeri

pogués arribar a algun tipus d'acord amb la SGAE perquè es

financés correctament el dret d'autor, jo crec que és obvi que

els ha de tenir. Però també per altra banda, no repercutir

damunt els usuaris. Mentre tant si es produeix alguna situació

anòmala el Govern balear es faria càrrec d'aquesta situació,

perquè nosaltres tenim la decidida voluntat que els usuaris de

les biblioteques, els pocs usuaris que volem que siguin cada

vegada més no es vegin gravats en haver de pagar aquest

cànon.  Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2419/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a informe del Consell Consultiu.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 2419/04, relativa

a informe del Consell Consultiu que formula l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l'Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, des del Grup

Parlamentari Socialista volíem saber de quins aspectes del

dictamen del Consell Consultiu s'ha apartat la Conselleria

d'Educació i Cultura en l'elaboració del Decret d'admissió

d'alumnes, núm. 35/2004?

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. Sra.

Diputada, el Consell Consultiu feia dues consideracions, una

que va ser recollida i que és de caràcter molt tècnic, una qüestió

de recursos i per qüestió d’economia i temps no explicaré, però

va ser recollida dins el decret. 

El punt de la discòrdia, per centrar-nos en allò que

segurament a vostè li interessa, era donar un punt de lliure

elecció als centres per atribuir als alumnes quan ho

solAlicitessin. La tesis del Consell Consultiu era que es podia

donar algun tipus d’arbitrarietat i algun tipus de falta

d’objectivitat i per tant, aquest punt no es podia atorgar.

Nosaltres discrepam manifestament, hi ha moltíssima

jurisprudència sobre la qüestió, moltíssimes comunitats que

donen aquest punt i creim que estam completament ajustats a

drets. Per tant, l’acord es va prendre oït el Consell Consultiu i

no d’acord amb el Consell Consultiu.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tot i ser molt

conscients que gestionar l’admissió d’alumnes dels centres

educatius és sempre un procés complex, volem deixar

constància de la nostra preocupació per la manera en què vostè

ho està gestionant en aquest moment. En primer lloc

consideram altament preocupant i molt allunyat del que seria

desitjable que l’aprovació d’aquest decret no hagi comptat amb

el vistiplau del Consell Escolar. És a dir, que la Conselleria

d’Educació i Cultura no hagi estat capaç d’arribar a un cert

consens amb els representants de la comunitat educativa, és un

fet inèdit en aquesta comunitat autònoma pel que fa a la

regulació d’un aspecte de tanta rellevància social com és el

decret d’admissió d’alumnes.

En segon lloc em sembla que ocultar a l’opinió pública

l’existència d’un informe del Consell Consultiu contrari a un

aspecte del decret tan important com és l’assignació d’un punt

per part dels centres a l’hora de desempatar quan no existeixen

places suficients, és un signe de poca transparència en la seva

gestió i que hem pogut llegir als mitjans de comunicació.

I en tercer lloc que vulgui fer creure a la ciutadania que els

entrebancs jurídics, com ha dit ara, sobre els quals s’alarma el

Consell Consultiu es superen mitjançant l’ordre posterior de dia

19 d’abril, ens resulta per dir-ho d’una manera suau i si m’ho

permet, com a mínim irònic. Vostè el que ha d’explicar als

pares i mares d’aquesta comunitat autònoma és que la seva

ordre permetrà als directors dels centres atorgar un punt per

desempatar els fills d’antics alumnes. És a dir, que entre dues

famílies que opten a un mateix centre i tenen la mateixa

puntuació obtendrà un punt més aquella família on el pare, la

mare, o ambdós hagin estat estudiants d’aquest centre. I això

Sr. Conseller és inadmissible perquè atempta contra el principi

fonamental d’igualtat d’oportunitats. 

I vostè ha d’explicar als pares i mares d’aquesta comunitat

autònoma que la nova zonificació, especialment a Palma,

concentrarà encara més la demanda, per la qual cosa aquest
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punt de desempat és encara més rellevant. Vostè ha d’explicar

als pares i mares d’aquesta comunitat autònoma que en el nom

de la lliure elecció de centre, el que vostè ha aconseguit és que

els centres siguin més lliures que mai per triar els alumnes. No

tenc cap dubte Sr. Conseller que entre els motius que els mouen

s’hi troba la lluita contra el frau de les famílies a l’hora de triar

els millors centres per als seus fills, allò que ja no tenc tan clar

és si a partir d’ara hauran de ser les famílies les que hagin de

perseguir l’incompliment de les seves promeses electorals. 

Ningú qüestiona que la seva gestió respon a molts

d’interessos, per ventura tots són legítims. Ara bé, amb aquest

decret d’admissió d’alumnes, des del Grup Parlamentari

Socialista pensam que allò que ja no poden amagar és que

s’han oblidat de l’interès general.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Sé que tenc molt poc temps i com he

llegit en alguna part que hi haurà una interpelAlació, ja en

parlarem profundament d’aquesta qüestió. Però jo no li accept

que nosaltres ocultem informació, en cap cas hem ocultat cap

tipus d’informació, cap tipus d’informació, escolti això que

quedi clar. 

Entrebancs jurídics, escolti jo crec que mitjançant l’ordre

llevam aquesta suposada falta d’objectivitat i vostè fa una cosa

que em sembla que és un poquet demagògica perquè vostè està

dient que el director desempatarà per si és un fill d’un antic

alumne, però també desempatarà si és un fill d’una família

monoparental i vostè això no ho diu, per exemple, perquè hi ha

una sèrie de criteris que estan a l’ordre i aquests criteris els

coneixen els pares, els sindicats i les FAPA. 

I vostè fa molt malament i esperava molt més de vostè, fent

demagògia amb l’exemple que avui ha posat aquí perquè vostè

sap que això és mou per un criteri claríssim d’objectivitat, que

aquests cinc criteris que estan a l’ordre són absolutament

objectius i validen qualsevol problema que hi pogués haver de

legalitat, i sobre aquesta qüestió hi ha abundantíssima

jurisprudència, que si l’ignora el Consell Consultiu no és la

meva culpa; abundantíssima jurisprudència i moltíssimes

comunitats, a més, moltíssimes, no totes del PP, per cert, que

mantenen aquest punt que el centre pot atribuir, sempre que hi

hagi, efectivament, cinc, sis, set criteris objectius, com és el cas

que ens ocupa.

(Aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 2612/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 2612/04, relativa

a decret d’admissió d’alumnes, que formula l’Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florits, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, continuam amb el

mateix tema. Ja ha començat el procés d’escolarització per al

curs que ve; com valora vostè la resposta de la comunitat

educativa i dels agents socials al nou decret d’admissió

d’alumnes i a les ordres que el desenvolupen? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr. Diputat,

jo valor totes les opinions que sorgeixen. Naturalment valor

moltíssim les opinions dels sindicats, encara que mai no estan

d’acord amb el que feim, desgraciadament; valor les opinions

de les federacions de pares, naturalment, i les respect

moltíssim; valor les opinions de la quantitat de gent que

m’atura pel carrer per dir-me que li pareix magnífic el que hem

fet; també valor les opinions del Sr. Conseller, que qualifica

d’inconstitucional i nyap el decret que hem fet, segons es

llegeix a la premsa de Menorca de divendres 30 d’abril; i

també, en fi, valor totes les opinions.

Però crec que és inacceptable, Sr. Diputat, que vostè digui

que aquest decret s’ha fet sota el criteri del “ordeno y mando”.

Aquest decret tendrà virtuts, tendrà defectes, està sotmès, com

ha d’estar tot el que feim, a la crítica i a l’opinió, però em

pareix que els judicis de valor que vostè emet, amb tanta

freqüència, per cert, als mitjans de comunicació, són una mala

contribució a la bona finalitat que persegueix el decret, que és

opinable, per suposat, però que és la de servir els interessos

generals, i en aquesta cambra es ve insinuant que no servim els

interessos generals. Esper el dia de la interpelAlació per aclarir

totes aquestes qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. Conseller, jo encara no som conseller; tot arribarà però

encara no, només diputat. 

No m’ha contestat la pregunta. Vostè ho valora tot i s’ha

dedicat, en tost de contestar, a dir les crítiques que jo li he fet.

Sr. Conseller, hi ha malestar, i això és el que vostè hauria de

valorar. Hi ha malestar en els centres i hi ha malestar en els

pares, i cal fer una sèrie de constatacions. 
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En primer lloc hi ha malestar perquè vostè ha incomplert

una promesa electoral, perquè jo no veig que aquí, en aquest

decret, hi hagi cap lliure elecció de centre, si no el decret

posaria simplement: “Els alumnes es matricularan en els centres

que escullin”, i punt. Això és el primer, vostès han incomplert

una promesa electoral que, per cert, va anar acompanyada

d’una duríssima campanya publicitària en contra de l’anterior

administració educativa amb falques de ràdio incloses. Açò

també s’ha de recordar.

Segona constatació: aquest decret, com ja s’ha dit, té un

dictamen en contra del Consell Consultiu i alguns aspectes de

la seva aplicació han estat rebutjats pel Consell Escolar de les

Illes Balears, que és tot un rècord, això. S’han posicionat en

contra dels sindicats, la patronal i les associacions de pares, un

rècord que consider que és fruit de l’absència de consens amb

la comunitat educativa i, a més, de l’arbitrarietat jurídica. 

I a més aquest decret és clarament discriminatori. Els

ciutadans són discriminats, entre altres moltes coses, per un

criteri tan absurd com arbitrari: l’antiguitat en el domicili. Ara

resulta que es penalitza mudar-se de casa; penalitzi vostè els

empadronaments falsos, però no el dret a canviar de domicili.

I a més açò té un altre efecte pervers: el nou sistema de

puntuació provocarà la discriminació dels immigrants, i açò no

són paraules meves, Sr. Conseller, sinó dels representants de la

patronal catòlica d’ensenyament. 

I més despropòsits encara. S’ha reduït el control de les

possibles irregularitats; s’ha reduït la participació dels directors

de centres en el procés dins la comissió d’escolarització,

d’adscripció, perdó; s’ha augmentat la burocràcia, més

documents que es demanen; s’ha possibilitat l’augment

exagerat de les ràtios; s’afavoreix la concentració d’alumnes

amb dificultats dins un mateix centre incomplint així, per cert,

l’article 72.1 de la LOCE. I podria continuar amb molts més

punts: 3 dies, 3 dies per fer tot el procés d’adscripció, on les

famílies han hagut de recollir més papers que mai en 3 dies, i

açò genera malestar, açò també ho ha de valorar.

En definitiva, una promesa electoral incomplerta, un nyap

jurídic, al nostre parer, i una clara intenció discriminatòria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 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. Sr. Diputat, nosaltres creim que ens

hem ajustat moltíssim a dret, i moltíssimes de les coses que

varen ser motius de discussió en el Consell Consultiu han estat

recollides..., perdó, en el Consell Escolar, han estat recollides

i també les manifestacions del Consell Consultiu, que eren

dues; una ha estat integrada a la norma clarament, i l’única ja

he explicat a la pregunta anterior quin és el problema.

No em parli de promeses incomplides perquè aquí en

parlarem qualque dia, d’aquesta qüestió. Avui el temps és curt,

perquè les preguntes generen una dinàmica curta. Vostè fa

moltíssimes acusacions que jo no puc, en el curtíssim temps de

què dispòs, combatre, però que combatré el dia de la

interpelAlació que vostè amb tant de fervor anuncia a la premsa.

Jo crec que al final només hi ha dos tipus de diputats: hi ha

els diputats que fan renou i els diputats que fan feina. Miri, si

vostè creu que això és inconstitucional, recorri, dugui-ho als

tribunals i veurem si és legal, si és un nyap inconstitucional,

etc., ho veurem, perquè estam segurs, absolutament segurs, que

actuam completament ajustats a dret. Si no estigués segur que

és així pot tenir per cert que no haguéssim elaborat aquest

decret en aquests termes.

Gràcies.

(Aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 2537/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a posada en marxa del

tren entre Inca i Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2537/04, relativa

a posada en marxa del tren entre Inca i Manacor, que formula

l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup

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

l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa quasi dos mesos

que el tren d’Inca a Manacor està tancat a causa de l’accident

que va tenir dia 12 de març pel despreniment d’un mur sobre

les vies. Hem vist avui a la premsa que no es restablirà el servei

d’Inca a Sineu fins dia 30 de juny i, fins a Manacor, fins dia 15

de setembre, un període de temps que nosaltres consideram

molt llarg tant pels motius que varen provocar l’accident com

pel servei tan important que fa el tren per a molts de ciutadans.

Arreu de les Illes, d’Espanya, d’Europa i del món, hi ha

hagut molts de problemes a obres públiques, tant a carreteres

com a tren, i s’ha intentat, per part dels governants que

pertocava, intentar restablir el més aviat aquests serveis que

tant de bé fan a tots els ciutadans, i fer-ho de la manera més

ràpida possible, tot el contrari del que fa vostè. Per tant

m’agradaria saber per què manté aquestes dades i no intenta

fer-ho abans, posar-ho en marxa. 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, Sra.

Diputada, l’accident va ocórrer dia 13 de març, les obres varen

començar dia 20 de març, es varen declarar d’emergència, i en
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aquest moment li puc anunciar que les obres van a un ritme

extraordinari. S’està actuant a un total de 17 talussos, dels quals

n’hi ha 3 de gran importància entre l’Enllaç i Sineu, i 4 molt

importants entre Sineu i Manacor. Fan feina més d’un centenar

de persones a jornada completa fins a les 7 de l’horabaixa, i fan

feina també els caps de setmana. Amb aquest ritme de feina jo

crec que un dels objectius prioritaris de la conselleria, on està

bolcat no només SFM sinó tot el Departament de Carreteres, és

obrir el més aviat millor, però amb seguretat, i les dates es

mantenen, d’obrir el mes de juny fins a Sineu i el mes de

setembre fins a Manacor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ens preocupa

moltíssim la seva deficient gestió, sobretot en aquest tema,

perquè precisament el que més li hauria de preocupar és posar

el més aviat en marxa i restablir la línia de tren de Palma fins

a Manacor, en aquest cas d’Inca fins a Manacor. 

Li he de dir que segons estudis tècnics que vostè coneix es

podria posar en marxa tot d’una fins a Sineu, i un termini de 15

dies seria absolutament suficient, que ja ha passat, de fet, posar

en marxa fins a Manacor i per tant restablir del tot la via. Hi ha

motiu, vostè ho sap perfectament, que les reparacions es poden

fer sense interrompre el servei, hi ha molts de sistemes, vostè

ho sap, es pot treballar en hores nocturnes, és molt habitual en

les obres públiques; un exemple és el pont de l’autopista

d’Alcampo, que així es va fer; el tren pot modular també la

velocitat, vostè sap perfectament que això és un sistema que

s’empra moltíssim en aquest moment, també, i per tant hi ha tot

un seguit de mesures que en aquest moment s’estan fent a

qualsevol lloc on hi ha aquests problemes per posar en marxa

com més aviat i restablir aquest servei.

Només al nostre entendre pot ser el fet de tardar tanta

estona la seva ineficàcia, la seva dificultat de gestió, de l’SFM

i de la seva conselleria. Li diré per què. En primer lloc perquè,

a part de fer-ho aviat, que seria la seva responsabilitat, en segon

lloc les tasques de manteniment d’aquest traçat estaven

planificades i pressupostades i no es varen dur a terme, i

precisament això hagués pogut evitar aquest accident. També

li he de dir que així com vostè és molt eficient amb les

autopistes, i per exemple la de Llucmajor i la variant de

Llucmajor estaran fetes en un any...

EL SR. PRESIDENT:

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

d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, jo lament molt

que vostè no vengués a la visita guiada que vàrem fer el mes

d’abril per visitar les obres, i vostè hi estava convidada i en

aquell moment no li va interessar, pel que es veu, veure l’estat

de les obres. Però jo la convid avui perquè, sense cap

publicitat, vengui amb mi i anem a visitar les obres, perquè jo

crec i li puc assegurar que vostè estarà orgullosa de la feina que

es fa des de la conselleria, no només per la seguretat que

donarem a la línia, sinó per la reducció de l’impacte ambiental

amb ús de pedra que feim a tota la línia, i que jo li dic que

vostè se’n sentirà orgullosa.

Miri, jo crec que coincidim, perquè els membres del GOB

ho varen dir, en el diagnòstic: els membres del GOB varen

qualificar aquesta obra de nyap, i els honora, i ho varen dir des

del GOB. No compartim que es puguin fer les obres a la vegada

que es posa en funcionament el servei. Els tècnics diuen que no

és viable, i jo li dic que si vostè ve -i la convid una altra vegada

a aquesta visita sense cap publicitat- vostè se n’adonarà que és

impossible obrir la línia mentre es fan les obres, i crec que

coincidirem en el fet que el primer és la seguretat tant de la

gent que fa feina com dels usuaris del tren.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 2619/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a objectius del projecte de canalització del

Canal Salat de Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 2619/04, relativa a

objectius del projecte de canalització del Canal Salat de

Ciutadella, que formula l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent

i Barceló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.

Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient, li he

de dir que les obres de la primera fase de canalització del Canal

Salat de Ciutadella han quedat fantàstiques, estan totalment

integrades dins el que és aquella zona que estava molt

degradada, i per açò nosaltres volem saber..., per açò nosaltres

volem saber els objectius que es persegueixen amb l’execució

de les obres de la segona fase d’aquest canal Salat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, senyores i

senyors diputats. Li agraesc les gràcies del Canal Salat de la

primera fase, perquè efectivament estaven bloquejades i des del

pont no hi havia manera de solucionar l’impacte que generava

damunt la platja, i la veritat és que ha quedat bé per a tothom.
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Per altra part, la segona fase. La segona fase intenta donar

sortida a la continuïtat de les aigües de pluja de la vessant del

Canal Salat que desemboca a la Cala Degolladors. Al voltant

del Canal Salat se situen, com vostè sap, importants

infraestructures que cal protegir, com és la platja mateixa,

l’escola, que està ubicada en el marge dret, i els carrers que

travessen aquest canal. Al tram que ara ha sortit a licitació en

particular s’hi troba ubicada l’escola, i el seu pati de jocs ocupa

tot el llit del torrent, i la principal actuació se centra en el fet

que en aquest pati no hi pugui haver mai un risc per als nins i

les nines d’aquest colAlegi i els seus professors i, a la vegada, el

pont següent deixar-lo com el pont primer que arriba a la platja,

a la Cala Degolladors.

Tot això també durà que, a la vegada, en els marges del

Canal Salat com vostè sap antigament hi havia pagesos que

cultivaven aquestes marjades; una vegada que es varen deixar

de cultivar poc a poc s’ha anat deteriorant i, a part d’arreglar el

llit del canal, el que farem també és millorar aquest costat del

Canal Salat, que podrà aconseguir-se un gran espai d’ús públic

dins el cor de la ciutat de Ciutadella.

Esper que les obres es puguin fer en el termini que vàrem

dir el mes passat quan vàrem ser a Menorca, i acabar amb una

segona fase que el més important de tot, al meu punt de vista,

és la seguretat dels nins i les nines del colAlegi que hi ha, que

tenen el pati allà dins, i a la vegada arreglar el pont, que ens

durà feina i que és un pont que té molt de trànsit, que no

podrem fer aquestes obres, lògicament, a l’estiu; a l’estiu si de

cas farem feina en el pati de mirar que l’escola, quan comenci

al setembre, li puguin quedar 15 o 20 dies com a màxim perquè

ho tengui tot, i després a l’hivern quan baixi la densitat de

trànsit i d’habitants, que acabi la temporada turística, faríem la

feina del pont i miraríem que el desviament molestàs el menys

possible als ciutadans de Ciutadella i als de Menorca que van

cap a Ciutadella. Moltíssimes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2622/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a ajudes a majoristes de viatges.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 2622/04,

relativa a ajudes a majoristes de viatges, 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. Queda plantejada en els seus

propis termes. 

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, l’any

2003 no es va donar cap subvenció ni ajuda. L’any 2004 jo no

parlaria ni d’ajuda ni de subvenció; sí que s’ha signat un

conveni de colAlaboració amb una sèrie de majoristes de

viatges, entre ells TUI, per valor de 2 milions d’euros, dels

quals en posen 1 milió ells i 1 milió el Govern de les Illes

Balears amb el compromís que Turespaña posaria els 500.000

i nosaltres altres 500.000. Moltes gràcies.

Es va fer -perdó- per la situació especial i específica que

vivia el mercat alemany, i es va fer amb els principals

majoristes de viatge alemanys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat. 

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. La informació que tenim

nosaltres a través de les preguntes escrites no és exactament

aquesta. S’han fet insercions a les pàgines de majoristes de

viatges, concretament a TUI. L’any passat també tenim una

informació per escrit que s’havien fet convenis i insercions per

més d’1 milió d’euros, i per tant no és la mateixa.

De totes maneres no és aquesta la qüestió més essencial que

li volia explicar. Li vull deixar clar que no li estic qüestionant

si és convenient o no firmar convenis o tenir algun tipus de

relació amb els majoristes de viatges, li deix ben clar que no és

aquesta la qüestió. La qüestió és una altra, la qüestió és que

mentre vénen aquí directius de majoristes de viatges a dir que

s’han de baixar els preus, incidint, pressionant sobre els nostres

empresaris perquè abaixin preus, públicament és el que diuen,

vostè els està subvencionant. Això és una cosa que vostè hauria

d’explicar. Hauria d’explicar com així vostè aplaudeix i

subvenciona aquells que vénen aquí i públicament diuen que

hem d’abaixar preus. 

Segon terme, segona qüestió. Jo crec que s’explica, amb

aquests convenis amb els majoristes de viatges, que vostè no

faci campanyes. Vostè no ens ha justificat en cap moment que

no es facin campanyes a nivell de mitjans de comunicació a

Europa, que és el que demana en aquests moments el mercat,

i en canvi sí que vostè ens explica que fa convenis amb els

majoristes de viatges que, ja li dic, vénen aquí, parlen d’abaixar

preus, i vostè els aplaudeix i a més els paga. Això ho hauria

d’explicar.

Jo diria que vostè el que té és la voluntat sotmesa a tercers.

No sé quin és el mecanisme que opera dins la conselleria, no sé

si és el seu director d’IBATUR, que era treballador del

majorista TUI, que li marca el ritme del seu conveni, de la seva

actuació de promoció, però el que li diria és que allò que

sembla és que vostè, davant els majoristes de viatges, és un

exemple clar de la síndrome d’Estocolm.  Moltes gràcies, Sr.

Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la

informació que se li ha donat és la correcta. Vostè em parla de

contraportades i és que formen part d’aquest conveni; per tant

parlam del mateix.

Em torna insistir en els preus. En vàrem parlar la setmana

passada; avui no tenim temps en aquesta pregunta, però sí em

dóna lloc aquesta pregunta a resposta qualque cosa. Miri,

nosaltres jutjarem d’acord amb els resultats. Vostè va fer una

política d’esquena als majoristes de viatges, vostè va fer una

política d’esquena al sector i ja hem vist on ens va conduir.

Deixi que passi el temps i deixi que vegem on du, quin resultat

du la política d’aquest conseller que li parla. 

Els majoristes de viatges, li agradi o no li agradi, Sr.

Alomar, avui continuen representant més del 80% del turisme

que ve a les Illes Balears. Jo vull tenir bones relacions amb

aquesta gent. Jo no vull que ens demanin davallades de preus;

jo vaig defensar a la darrera reunió, i vostè ho sap i li consta,

una política diferent d’aquesta, però a nosaltres ens convé

mantenir aquests acords de colAlaboració amb aquests

majoristes de viatges, i no ho hem fet només amb TUI; vostè fa

aquí una insinuació molt lleugera, Sr. Alomar, jo crec que un

poquet malintencionada, i no només hem fet acords de

colAlaboració amb aquest majorista, els hem fet amb els

principals i més importants majoristes europeus.

I vostè em critica que jo em gasti determinades quantitats,

en aquest cas 1 milió d’euros en aquestes accions. Idò jo li puc

criticar que vostè se’n gastàs no 1, sinó 5, 5 milions d’euros, en

fer publicitat aquí dins que no servia per a res, Sr. Alomar, que

no va dur ni un sol turista a aquestes illes. Jo estic convençut

que la relació de profit del milió d’euros que jo he invertit en

els majoristes de viatges de cara als interessos del turisme

d’aquestes illes és infinitament superior a la que vostè va

aconseguir amb 5 milions d’autoelogi i publicitat aquí dins.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 2621/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a cursos de gestió i direcció

d'emergències.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta d’avui, RGE núm. 2621/04,

rectificada amb l’escrit RGE núm. 2626/04, relativa a cursos de

gestió i direcció d’emergències, 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. Señoras y señores diputados,

recordarán que el conseller de Interior creó una plaza de jefe de

servicio de Ordenación de Emergencias para su director

general; que luego estableció como requisito que se dispusiera

de curso de gestión y dirección de emergencias para poder

concursar a la plaza; que luego organizó un curso clandestino

al que sólo podían asistir los que estaban integrados en la lista

exclusiva y excluyente; y para evitar que aun así alguna persona

que pudiera tener algún curso semejante pudiera concursar a

esa plaza prevista para su director general, se establecieron

criterios homologadores de otros cursos con el de gestión y

dirección de emergencia. La pregunta es ¿quién los estableció,

Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados, Sr.

Diputado, para su vergüenza lo que usted acaba de decir ahora

mismo, que todo es falso, quedará registrado en el Diario de

Sesiones. Es usted responsable de lo que ha dicho y

lógicamente será responsable de hecho. 

Pero su pregunta dice que quién es quien valora. Mire

usted: de acuerdo con lo que dispone la base séptima punto 3

de (...) de concurso, quien valora los cursos para la

adjudicación de plazas es la Comisión Técnica de Valoración.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, una vez más se lo

tengo que decir claramente: miente usted, miente. Miente, y le

voy a leer un documento de su conselleria que le demostrará

claramente que miente.

Ante las dudas del tribunal se contesta por parte de la

conselleria: “Teniendo en cuenta los criterios homologadores

establecidos en el escrito remitido por el director general de

Emergencias al director del Instituto Balear de Seguridad...”,

es decir, ustedes mismos le dicen al tribunal que quien

estableció los requisitos fue el director general de Emergencias.

Usted ha mentido y hay documentación que así lo prueba.

Mire, el director general de Emergencias no podía

establecer criterios homologadores, como hizo, por dos

cuestiones: la primera, ética, porque no puede decir qué cursos

son buenos o no en una plaza en la que él mismo concursa; y

segundo por una cuestión legal que no puedo explicar en el

breve plazo que tengo ahora. Consecuencia: hubo una persona

que concursaba a esa misma plaza y naturalmente sus cursos no

eran homologables.

Sr. Conseller, usted, más que una conselleria, está

regentando una sastrería, trajes a medida; y no se lo digo yo, se

lo ha dicho ya el Tribunal Superior de Justicia en el último auto

que le han hecho, y le han dicho que no estamos todavía ante

un traje a medida pero sí que podemos estar ante la puerta de

la sastrería. Eso son palabras del Tribunal Superior de Justicia

y usted lo sabe, y usted ha mentido. No me queda más remedio,

Sr. Conseller, que pedirle su comparecencia ante la comisión
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para que nos explique su responsabilidad política en este

asunto.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Estoy contentísimo de que al final

usted utilice los medios que tiene este parlamento para saber las

cosas: va a hacerme comparecer en la comisión, que estoy

encantado de ir. Pero mire usted, si hablamos de sastres y de

traje, usted es el traje a medida que indignamente está colgado

aquí detrás, lo veo desde aquí. Usted por un mes está allí

colgado, e hizo un traje indigno a este parlamento.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Usted utilizó el Parlamento para (...) otras cosas. Usted sí

que (...) en este parlamento.

Mire usted, Sr. Diéguez, la Dirección General de

Emergencias no ha hecho ninguna valoración, ha hecho un

informe pero ninguna valoración y ya se verá. Vuelvo a

repetirle, Sr. Diéguez, que usted no tergiverse la realidad; no es

que tenga usted información contaminada, es que hace olor, la

información que usted tiene hace olor. Por lo tanto, Sr.

Diéguez, no se preocupe usted, nos veremos en la comisión y

en la comisión veremos a ver quien miente, usted o yo. Usted

ya mintió y utilizó este parlamento indignamente, y ahí está

colgado usted. Para eso y lógicamente volverá usted a hacer lo

mismo.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull a la sala)

II. InterpelAlació RGE núm. 1702/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures

sanitàries.

EL SR. PRESIDENT:

El segon punt de l’ordre del dia queda ajornat. 

III. Moció RGE núm. 2422/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a situació actual de les

llistes d'espera, derivada del debat de la interpelAlació RGE

núm. 1701/04.

Per tant, passam al tercer punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat i la votació de la moció RGE núm.

2422/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a situació actual de les llistes d’espera, derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 1701/04. Té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, em toca a mi defensar la moció elaborada pel Sr.

Gascón, subsegüent a la interpelAlació feta a la Conselleria de

Sanitat fa 15 dies, perquè ell s’ha posat malalt. És molt

probable que jo no presenti aquesta proposta amb la

contundència...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, per favor. Pregaria un poquet de silenci...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Deia que és molt probable que, donat que el Sr. Gascón s’ha

posat malalt, que jo no presenti aquesta proposta amb el rigor

amb què ho faria el Sr. Gascón, perquè ell l’ha preparada a

fons, ha tingut molt temps per fer-ho i jo, encara que compto

amb la seva documentació, valuosíssima, he tengut poc temps

per fer-ho, però vull dir-los que la presento amb molt de gust

perquè comparteixo punt a punt les propostes, els motius i,

sobretot, els valors que estan a la seva base.

Deixaré per a l’argumentació de la interpelAlació que hem

ajornat la discussió respecte a les dades reals de les nostres

llistes d’espera i encetaré la meva intervenció a partir de

l’evidència, també reconeguda com no podia ser d’altra manera

per la Sra. Consellera en la seva intervenció en el ple de fa 15

dies, respecte de l’existència de llistes d’espera, millorables a

la nostra comunitat autònoma. 

Tenim llistes d’espera perquè les llistes d’espera són

inherents a un sistema sanitari de finançament públic i

cobertura universal com és el nostre. Són, a més, producte dels

accelerats canvis sociodemogràfics de la nostra societat,

fonamentalment de l’envelliment de la població, i són

conseqüència també d’ineficàcia en la gestió dels serveis

sanitaris. Donat el caràcter altament positiu de les dues

primeres variables esmentades com a generadores de llistes

d’espera, està clar que per reduir-les s’ha d’incidir en el tercer

motiu que les genera: les ineficàcies en la gestió. 

Tal com va anunciar en el Sr. Gascón en la interpelAlació,

aquesta moció té un caràcter positiu, i el seu únic objectiu és fer

propostes per millorar la gestió de les llistes d’espera. El nucli

de la nostra proposta es pot resumir dient que la gestió de les

llistes s’ha de fer en funció de la gravetat del malalt i no del

temps que porti a les llistes. Veig que la Sra. Consellera hi està

d’acord, o sigui que estarem d’acord -segur- amb tota l’altra

argumentació.

Estam proposant passar d’emprar criteris quantitatius

referits exclusivament al temps que la persona porta anotada en

la llista corresponent al tipus d’intervenció que se li ha de

practicar, a emprar criteris que tinguin a veure amb la persona,

o sia, amb la seva gravetat i per tant amb la seva necessitat de

ser atesa. El que els estam proposant és que el sistema sanitari

recupera, en el que fa a les llistes d’espera, l’eix vertebrador

que no ha de perdre mai: atendre de la forma més eficaç

possible les persones. 

Per fer possible aquest canvi a la nostra moció proposam

cinc punts. En el primer demanem que mentre el Consejo
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salut no estableixi,

com ha de fer, els criteris de priorització dels malalts inclosos

a les llistes, es posin en marxa a la nostra comunitat autònoma

els criteris fixats a l’annex tercer del mencionat decret. En

aquest decret, que va ser publicat el dia 5 de juny del 2003,

s’estableix en la seva disposició transitòria única un termini

màxim de sis mesos perquè les comunitats autònomes adaptin

els seus sistemes d’informació sobre llistes d’espera

quirúrgiques incloent la priorització qualitativa, la mateixa que

proposam nosaltres, en funció de la gravetat de la patologia i de

la necessitat d’atenció.

En definitiva, fins ara les principals mesures de gestió

impulsades han intentat retallar el temps d’espera i disminuir el

nombre de persones de les llistes, solucions quantitatives,

sobretot, sense tenir en compte la variable més important per

establir una prioritat: la necessitat mèdica o la gravetat del

procés, sempre tenint en compte que la nostra comunitat, com

a tot l’Estat espanyol, les urgències se solucionen al dia. El

principal avantatge d’aquest sistema d’indicadors qualitatius

que proposem és contrarestar la gestió habitual de les llistes per

ordre d’arribada, aconseguint que cada gravetat obtingui una

espera determinada i tothom, totes les persones rebin l’atenció

adient. 

El futur, no ho dubtin, passa per aconseguir tres coses en

relació a les llistes d’espera: disminuir la variabilitat de les

pràctiques mèdiques aplicant els principis de la medicina

basada en l’evidència, garantir un temps màxim d’espera i

prioritzar amb criteris explícits que es tinguin en compte la

necessitat i la gravetat de cada persona.

En el segon punt de la nostra moció demanem que el

Govern balear, i concretament la consellera de Sanitat, defensi

en el si del Consejo Interterritorial, que és el que té la

responsabilitat, el compliment d’allò establert en el Reial

Decret 605/2003, que acabam de mencionar, o sigui, que els

criteris que s’emprin per controlar registres d’espera siguin

criteris de qualitat i no criteris exclusivament quantitatius. 

El tercer punt de la nostra moció el que vol indicar és que

es demani la colAlaboració de les societats científiques i,

especialment, dels professionals de la nostra comunitat -que

potser pel que es va dir en el ple de fa 15 dies ens semblava que

no es defensaven suficientment; no solament els defensem, sinó

que creiem sincerament que sense la seva participació res no es

pot aconseguir dins el sistema sanitari-, diem que demanem que

es tinguin en compte especialment els professionals i les

societats científiques per tal d’elaborar els protocols que

garanteixin que cada procés tingui una espera determinada

segons la gravetat de la malaltia i no segons l’ordre d’arribada.

Quant al quart punt, demanem transparència i que el ciutadà

sàpiga, de manera fàcil, quant aproximadament es tardarà en

atendre la seva solAlicitud. Donat que la conselleria té les dades

cada quinze dies o com a màxim a mes vençut i ens sembla que

no és difícil traslladar-les a la pàgina web, demanem que la

Conselleria de Salut i Consum pengi d’aquesta web les llistes

d’espera mes a mes i no cada sis mesos, com ho fa a

l’actualitat.

I per últim, demanem que la Conselleria de Salut mobilitzi

els mitjans adients, en especial l’adequació de recursos, a fi que

sigui possible obtenir hora per al metge de família quan se

solAlicita amb 24 hores d’antelació.

Per acabar, he estat breu em sembla, vull tornar recordar

que tenir llistes d’espera es deu a moltes variables, algunes

d’elles altament positives; tenir un sistema sanitari de

finançació pública i de cobertura universal i tenir una població

que cada vegada viu més anys, hem de lluitar, llavors, per

aconseguir modificar aquelles que representen ineficàcies.

M’agradaria haver sabut donar-los els arguments que permetin

als grups parlamentaris copsar la importància de les propostes

que acabem de fer en aquesta moció i així poder aprovar-la.

M’agradaria acabar aquesta intervenció amb una darrera

idea, que l’he extreta de les conclusions de l’informe que ha fet

el Defensor del Pueblo espanyol l’any 2003 i que a mi em

semblen especialment adients, de cara a apelAlar la

responsabilitat, que estic segura que vostès compartiran, diu

l’informe del Defensor a les seves conclusions generals, diu:

“En España, igual que en otros países de nuestro entorno

económico y social, existe un notable número de pacientes que

deben esperar un elevado número de meses e incluso años

para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado -i

aquí hi ha el nucli de la qüestió-, interrumpiéndose durante

estos períodos la efectividad del derecho a la protección de la

salud”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista ha presentat una esmena d’addició, la RGE núm.

2732/04. Per defensar l’esmena, té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Defensaré l’esmena, però també mostrarem tot el nostre suport

a aquesta moció, estam totalment d’acord amb tots els punts

que presenta, tot i que reconeixem que un cert nivell de llista

d’espera ha d’existir a la sanitat pública, perquè per donar una

bona assistència als ciutadans es fa necessari que hi hagi una

bona planificació; planificació que, en cap cas, ha de significar

que aquests casos greus hagin d’anar esperant, però sí que

pensam que ha d’existir aquesta planificació. Per tant, estam

d’acord amb tots aquests punts que ens ha exposat la portaveu

del Grup Socialista, no repetiré arguments perquè els meus no

serien més bons que els que ella ha aportat.

Per tant, pensam que és bo que les llistes d’espera es

gestionin des del punt de vista qualitatiu i no quantitatiu, com

es fa habitualment. En temes de llistes d’espera, nosaltres estam

convençuts que és un dels temes on s’hauria d’arribar a un gran

consens sobre què s’entén per una llista d’espera, com

s’elaboren les llistes d’espera, quins són els criteris per

incloure-hi pacients i quins són els criteris per excloure’ls. Per

tant, hi hauria d’haver un grans consens polític, però aquest

consens polític en cap cas s’ha de traduir en ocultar informació
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als ciutadans, sinó tot el contrari, aquest consens polític s’ha de

traduir en una plena transparència cap als usuaris. Els usuaris

han d’estar segurs que no els prenen el pel mentre esperen la

llista d’espera, perquè mentre llegeixen als diaris que les llistes

d’espera es redueixen un 90% a ells encara no els han cridat per

apuntar-los a la llista; per tant, són els ciutadans els que han

d’estar tranquils que les llistes d’espera estan ben fetes, són els

pacients que esperen els que més necessiten que aquestes llistes

d’espera siguin correctes i ben gestionades.

I és per això que compartim que no s’ha de fer demagògia

amb les llistes d’espera, que hem presentat una esmena

d’addició a aquesta moció del Grup Socialista. L’esmena

d’addició diu així: “Sempre conservant la privacitat i el dret a

la intimitat de cada pacient, d’acord amb la Llei orgànica de

protecció de dades, 15/99, de 13 de desembre, el Servei de

Salut de les Illes Balears ha de ser capaç de mostrar a cada

moment el lloc que cada usuari ocupa a la llista d’espera i la

demora estimada”. Nosaltres pensam que això és perfectament

assumible per part de la conselleria, que és factible i gens

difícil de dur-se a terme; la Conselleria trobarà la forma de fer

més compatible la privacitat i el dret a la intimitat dels pacients

amb la transparència a les llistes d’espera, signant uns codis a

cada pacient, segur que els tècnics trobaran fórmules, però sí

que pensam que és molt important que els ciutadans que

esperen se sentin ben tractats i tenguin la seguretat que no els

han pres el pel, que tenguin la seguretat que els polítics i els

gestors de la sanitat pública no els enganyen mentre ells

esperen ser atesos. I per això hem presentat aquesta addició a

la moció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. El Grup Parlamentari Popular ha

presentat les esmenes següents: RGE 2750/04, de supressió;

2751/04, d’addició; 2752/04, d’addició; també la 2753; 2754,

de modificació, i la 2755 i 2756, també de modificació.

Per defensar aquestes esmenes té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

En principi fer precs als déus de l’Olimp perquè el nostre

estimat Doctor Gascón com més aviat millor es pugui

reincorporar a la seva magnífica activitat parlamentària, i donar

l’enhorabona a aquesta nova vocació de la sanitat, que crec

que, d’una manera molt sintètica però molt concisa, ha

coincidit amb el que és afortunat que els grups que representen

una ciutadania és molt bo que coincideixin amb el diagnòstic,

però si, a més, coincideixen amb el tractament vol dir que la

malaltia està identificada i que l’èxit terapèutic està garantit.

Dins aquesta allau de propostes i contrapropostes que feim,

el que demostra la nostra preocupació i el nostre sentiment de

voler arribar a acords que el que facin és actuar en positiu,

nosaltres hem de dir, abans de fer les nostres petites

aportacions en forma d’esmena, sí que voldria aclarir, perquè

és una qüestió que no puc deixar passar, el compromís de la

consellera, a data d’avui, era que s’haguessin suprimit les

persones que estaven en llista d’espera de més de sis mesos.

Això avui és una realitat constatable per qualsevol que hi

vulgui guaitar, no tenim persones que tenguin més de sis mesos

de llista d’espera. Això està clar, és a dir, a principi d’agost hi

havia 827 persones que estaven en aquesta situació, avui

afortunadament ja no hi són.

Respecte a quines són les mesures que de qualque manera

poden implementar un servei quirúrgic per no excedir d’aquest

temps, amb les unitats, amb els recursos que hi havia fins que

arribar la nostra consellera això no hagués pogut ser assumible,

per això es varen prendre mesures noves que són absolutament

cabdals, crear dues noves unitats quirúrgiques concertades,

Sant Joan de Déu, Creu Roja; Sant Joan de Déu du 294

persones operades, Creu Roja 380. Què implica això? No

implica només 380 i 294, implica que, a més, les persones que

són operades a Sant Joan de Déu no són operades a Son Dureta.

Si vostès, almanco els que han pujat a precedir-me en la

paraula, coneixen el que és un hospital, sabran que un hospital

de tercer nivell té una tipologia de quiròfans que precisen d’una

dotació tant de desinfecció com d’aparatatge totalment distint

dels que tenim a les unitats concertades. Per tant, encara que

operis exclusivament, per exemple un galindó, a un hospital

com Son Dureta, al quiròfan 3, es multiplica per deu el temps

de preparació i el temps de desinfecció. Això fet a les unitats

que deim, Creu Roja i Sant Joan de Déu, implica que els

quiròfans de Son Dureta poden actuar al cent per cent per a

activitat quirúrgica més adient a un hospital de tercer nivell.

Estam a punt d’afegir a la Creu Roja també tot el que sigui

otorrino; s’estan obrint les dues unitats de l’Hospital General,

que això serà també una vàlvula de derivació. I una altra cosa

que també és del més elemental sentit comú, que és començar

a operar els capvespres, no ens podem imaginar que

infraestructures tan cares com hospitals i en aquest cas encara

més cares, com són els quiròfans, només tenguin una activitat

de set hores; això és igual que si a un avió de qualsevol

companyia aèria li demanàssim que només volàs set hores al

dia, seria la bancarrota per a aquella companyia. En el cas de

la sanitat, no podem utilitzar recursos d’aquesta envergadura

exclusivament set hores.

Per tant, clar, quan nosaltres resolem un problema, tot d’una

ens proposen un problema superior, que de vegades no té res a

veure i llavors entram dins el tema de les peonades. La

consellera ja va manifestar a la seva compareixença a la

interpelAlació que no està d’acord amb les peonades, en el que

sí està d’acord és que, d’una manera normalitzada, els nostres

professionals puguin intervenir i puguin operar en els nostres

quiròfans de matí i de capvespre, és una cosa distinta. Per tant,

nosaltres hem de dir que hem derivat 10.000 persones en vuit

mesos que estaven o bé en processos de consulta externa o bé

en processos de proves terapèutiques necessàries, o bé per

activitat quirúrgica a diferents recursos i que avui aquestes

persones han tengut una resposta.

Com que amb deu minuts havia de fer tota aquesta

miniexposició i, a més, he de defensar les esmenes, que entenc

que són moltes, des del Grup Popular n’hem presentades set;

això no és altra cosa més que la ilAlusió de ser possibilistes, de

ser constructius i d’arribar a acords amb temes que preocupen
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la ciutadania de forma majoritària. Deia molt bé la portaveu del

Grup Socialista, i també ho ha dit la Sra. Mascaró, que les

llistes d’espera són normals; efectivament, són normals i són

necessàries dins un sistema, i deia molt bé que quan aquestes

llistes d’espera s’omplen d’una forma excessiva és perquè,

probablement, hi ha una falta de recursos d’imaginació i

tècnics.

El Grup Popular hi vol afegir un tercer component que

creim que és cabdal, que és finançació. És a dir, nosaltres

sabem perfectament el que hem de fer per millorar les llistes

d’espera, sabem exactament quins són els recursos que

necessitam per dur-ho a terme, sabem exactament el que ha de

fer cada professional a cada hora, a cada punt i a cada

especialitat, el que passa és que no gaudim de la finançació

adequada per arribar a aquest nivell. Què vol dir això? Això vol

dir que si el Grup Socialista, en el seu programa electoral

també té com a un dels leif motiv en tema de sanitat davallar la

llista d’espera a 45 dies i que, per tant, la sensibilitat també hi

és; i nosaltres estam, com no pot ser d’una altra manera, amb

aquesta actitud des del primer dia que aquest govern va prendre

possessió i la nostra consellera, en particular, doncs, l’únic que

necessitam és arribar a acords perquè les coses estan clares. Hi

ha en aquests moments, diria jo, un cert furor possibilista, que

de vegades me fa gràcia però que el vull entendre amb el to

positiu, de vegades els nacionalistes diuen: no, Madrid no ens

ha de dir el que hem de fer i Madrid és com si no existís, i

després resulta que hem de consultar amb Madrid si hi està

d’acord o no hi està d’acord. Llavors, deim, crec que les coses

estan clares, nosaltres tenim la gestió, a través de la Llei de

transferències, del que hem de fer i l’Estat espanyol té què és

exactament el que ha de fer. Per tant, si amb aquest nou tarannà

aconseguim que hi hagi la finançació adequada, i nosaltres

sabem perfectament el que hem de fer, problemes no n’hi ha

d’haver cap ni un.

Amb referència a les esmenes, nosaltres hem proposat una

primera esmena a l’exposició de motius, sabem tècnicament i

a nivell de reglament, que les exposicions de motius no tenen

perquè ser esmenades i que, a més, no van a votació, però per

tal que quedi més consolidat i més enriquida aquesta proposició

no de llei, hem fet aquestes aportacions: suprimir al darrer

paràgraf de l’exposició de motius, el problema, des del principi

fins a la gravetat del procés. Això ho hem parlat amb el Grup

Socialista i crec que hi ha un acord a fer aquesta petita esmena.

A la segona esmena, que és també afegir a l’exposició de

motius, el paràgraf: “Atès que és apropiat establir temps

d’espera basats en criteris quantitatius i qualitatius”. Ens

demanava el Grup Socialista que defugíssim de les nostres

pretensions a la 3 i a la 4, concretament a l’esmena RGE

2422/04, relativa al tema que tocam i que parla de què “Atès

que el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero ha anunciat ...”, en

aquesta ells ens proposen que la suprimim i nosaltres acceptam

aquesta proposta o contraproposta.

També acceptam suprimir la nostra tercera, que era la 2422,

bé, és igual, després si volen les ho passaré totes perquè tenim

els ordres alterats uns i els altres, és igual. Aquí on diu afegir a

l’exposició de motius: “Atès que la situació de les llistes

d’espera de la nostra comunitat autònoma, tot i que han millorat

no estan en condicions d’aconseguir ...”, aquesta també

suprimida.

A l’esmena que diu, mirau, després vos ho passaré, tot, a

l’esmena on el títol diu: esmena de modificació, substituir al

punt 1, allà on diu “posarà en marxa” per “continuarà aplicant”,

i hi afegiríem: “de forma prioritària”, tal i com hem pactat amb

el Grup Socialista.

A la que diu substituir al punt 4, allà on diu: “mes a mes i

no cada sis mesos com ho està fent a l’actualitat de manera

trimestral”; nosaltres diríem: “com més aviat possible i com a

màxim a partir del 2005".

I per acabar tenim la setena, que és complicada, que no hem

tengut, amb sinceritat, temps d’acabar de negociar-la, i jo

demanaria al Sr. President si ens dóna un recés de cinc minuts

per acabar-la de ...

EL SR. PRESIDENT:

Hi haurà el seu moment oportú.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Perfecte, moltes gràcies. Idò, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Té la paraula pel Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sembla que tal com és costum

en els darrers plens, aquesta moció també s’aprovarà per

unanimitat, i de fet, ja quasi se’ns ha dit, d’una manera una

mica confosa, quasi se’ns ha dit el text definitiu que tendrà

aquesta moció. Bé, hem de dir que el nostre grup no voldria de

cap de les maneres evitar que es produís una unanimitat sobre

aquest tema.

Si que diria una i és que de vegades pens que feim

unanimitats perquè és políticament correcte i per a no

complicar-nos massa la vida i que llavors al final cadascú

interpreta aquesta unanimitat com li sembla; a nosaltres ens

agradaria que si es produeix, efectivament fos perquè tots

interpretassin el mateix i perquè tots o, en aquest cas, als que

els toca gestionar, doncs aplicassin el que aquí s’acordàs.

Hem de dir que a nosaltres ens pareix una moció molt

positiva, nosaltres no teníem el més mínim inconvenient a

donar-li suport de principi a final tal com ve redactada, pensam

de totes maneres que l’esmena que afegeix el Grup

Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista és complementària,

és correcta i pensam que s’ha d’acceptar. I evidentment, com

deia abans, nosaltres no posarem entrebancs a què el grup

proposant arribi a un acord amb el grup majoritari i que, a més,

tenen la responsabilitat de govern, perquè a les llistes d’espera

s’adoptin uns criteris determinats.
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Ara bé, he de dir que no creiem que les esmenes millorin

massa el contingut, que pareix ser que s’accepta de fet,

s’accepta el punt de la proposta d’acord que s’ha de prioritzar

el tema de la gravetat, però s’elimina de l’exposició de motius

un paràgraf en què es feia insistència en el tema de prioritzar la

gravetat de la malaltia i no amb criteris quantitatius, i en canvi

sí s’introdueixen criteris quantitatius a l’exposició de motius.

Com que el tema prioritari són acords concrets, doncs, ja dic,

nosaltres no hi posarem obstacles, si el grup proposant, tal com

sembla ser, ho accepta, nosaltres no tenim res a dir, però creim

que tampoc no millora la redacció ni la comprensió.

I en tot cas, i per acabar, breument, el que sí desitjaríem, ja

deia abans que la unanimitat s’interpreti per part de tothom de

la mateixa manera, que els criteris que es fixin, el que s’acordi

aquí o els criteris que pugui haver-hi a alguna altra instància

que s’hagin de complir també, s’apliquin de manera lleial, i

demanar que no se jugui a apuntar-se punts amb explicacions

tendencioses de l’estat real de les llistes d’espera, de com s’han

trobat les llistes d’espera. Sé que això és difícil, ho han fet

quasi sempre quasi tots els gestors sanitaris, però aquesta creim

que també seria una gran notícia. Acord sobre com s’han de

gestionar les llistes d’espera, també deixar de fer-ne demagògia

i interpretacions tendencioses.

I per últim del tot ja, les llistes d’espera creiem que es diu

a la moció, perquè no s’hi fa prou insistència, llistes d’espera

quirúrgica, però també tot altre tipus de llistes d’espera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies. En primer lloc, vull ser ben breu també,

acceptar, agrair als grups parlamentaris, a tots, les seves

propostes i les seves esmenes. Acceptar l’esmena del PSM, que

ens sembla molt valuosa i que senzillament és el compliment

d’una llei autonòmica que, a més, es reforça amb una llei també

de l’any passat, a nivell nacional, sobre informació i dades als

pacients, per tant l’acceptem sense problemes.

Agrair el suport que ens dóna també el Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds i comentar-li al Sr. Miquel Ramon que, com

ja hem comentat abans, fora d’aquí, que, efectivament, pot ser

afegir aquest terme “quantitatius” esvaeix una miqueta l’ànim

de la nostra moció, però si miram bé el decret d’informació que

mencionam tota l’estona, amb els seus annexes, també diu

criteris quantitatius, no podem eliminar els criteris quantitatius

perquè la gent que té la mateixa gravetat també l’haurem de

posar en funció d’un criteri quantitatiu, encara que haguem

establert un temps mínim. Ens sembla que, en nom d’aquest

consens, no afectava massa deixar els quantitatius que sempre

són necessaris i afegir només els qualitatius.

Quant a les esmenes del Grup Popular, jo, com he dit al

començament, no entraré a les dades respecte de les llistes

d’espera i tal, perquè, sens dubte, en aquest Parlament ens hi

trobarem moltes estones comentant-les, i deixarem que a la

propera interpelAlació en tornem a parlar de quines són realment

les dades reals a la nostra comunitat. Jo només volia, en relació

amb el finançament que, com estic segura que vostès

comparteixen, sobretot quan nosaltres estam en el Govern, qui

governa té la responsabilitat de decidir com prioritza el seu

pressupost; jo, efectivament som nova en aquest Parlament,

però, per sort per a mi, fa molts anys que segueixo les

polítiques sanitàries i en el seguiment del pressupost d’aquesta

comunitat autònoma d’aquest any, en relació amb la sanitat, es

pot veure clarament que només ha pujat un 2,3% quan la resta

de comunitats autònomes l’han pujat almenys 6%. Bé, dintre

dels diners que tenim segurament podem prioritzar unes coses

o les altres, pot ser això demostra l’interès que tenim.

Jo volia recordar, també en relació amb el que ha exposat

el Sr. Munar, que efectivament nosaltres sempre hem dit que el

finançament sanitari, que el va fer el govern del PP, per a

nosaltres no era tampoc l’adient, i tant és així que hem aprovat,

de forma unànime, la proposta que, a proposta precisament del

Partit Popular, aquesta comissió d’estudi del finançament de la

sanitat que, sens dubte, ens donarà, i de l’educació, que sens

dubte ens donarà les claus per on han d’anar els trets.

I en relació amb l’última cosa, és que me’n alegr moltíssim

que coincidim en el diagnòstic i també m’agradaria molt que

coincidíssim ara amb el tractament i el pronòstic; per tant,

segueixo la seva indicació i demano aquests cinc minuts, Sr.

President, perquè puguem tractar la cinquena esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Idò es fa un recés de cinc

minuts.

Per favor, si volen ocupar els seus escons. Moltes gràcies.

Sra. Alberdi, quan vostè vulgui, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem arribat a un consens

també aquí en relació amb el pronòstic i el llegiré a la cambra:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que, un cop aprovades les conclusions de la comissió

d’estudi per debatre el finançament de l’educació i la sanitat,

proposi al Govern de l’Estat les actuacions adients per tal de

poder millorar els objectius de les llistes d’espera”. Aquest és

el text que hem consensuat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant deman a tots els grups

parlamentaris i portaveus si estan d’acord amb aquest consens.

Per tant, queda aprovat per assentiment.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 792/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a descomptes als

treballadors que, no essent residents, es desplacen a

Formentera des d'Eivissa i viceversa, per motius laborals.
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Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 792/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

descomptes als treballadors que, no essent resident, es

desplacen a Formentera des d’Eivissa i viceversa, per motius

laborals.

Per favor, pregaria, si són tan amables, un poc de silenci, i

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras diputadas, señores

diputados. Desde el inicio de esta legislatura, en esta cámara,

se ha debatido el problema del transporte con frecuencia,

siendo uno de los temas más tratados y discutidos por los

diferentes grupos que componen este Parlamento. Las

opiniones que se han expuesto han sido muy diversas, pero hay

un punto en el que todos coincidimos, en la dependencia total

y absoluta de dos medios de transporte para desplazarse entre

las islas, el avión y el barco. Nuestra configuración geográfica

nos limita en el aspecto de la movilidad, vivir en las islas tiene

sus ventajas, pero también el inconveniente del aislamiento;

aislamiento que se hace efectivo cuando las condiciones

meteorológicas lo deciden, y si en Mallorca, Menorca e Ibiza

no ocurre muy a menudo, en Formentera sí lo padecen,

llegando a la incomunicación total cuando por razones de

seguridad se cierra el puerto de la Savina.

No podemos compararnos con la península, donde

diariamente miles de personas se desplazan de su lugar de

residencia a su trabajo, situado en muchas ocasiones en otra

provincia o a una distancia considerable. Ellos tienen la ventaja

de disponer de diferentes medios de transporte para realizar

este desplazamiento y con unas tarifas perfectamente asumibles

por los trabajadores. Pondré un ejemplo, en la comunidad de

Madrid el bono transporte más caro permite utilizar el metro,

el autobús y el tren de cercanías que llega hasta Guadalajara y

su precio es de 81 euros, 13.500 de las antiguas pesetas, que es

un bono mensual para una persona adulta sin ningún tipo de

descuento, pudiendo realizar los desplazamientos que desee

todos los días del mes, sin restricciones. El trabajador puede

optar por estos sistemas o por su propio vehículo, con lo que

tiene cuatro maneras diferentes de llegar a su lugar de trabajo.

Volvamos a las islas, les pido que hagan un ejercicio de

empatía, ejercicio que no le supone ningún esfuerzo al diputado

de Formentera, aquí presente, del Grupo Popular, ya que él se

desplaza de una isla a otra, supongo que con una frecuencia

diaria; como les decía, por un momento sean ciudadanos de

Formentera que residen habitualmente en la isla, se podrán

imaginar lo que supone depender del barco como único medio

de transporte para salir o llegar de la isla, con unas frecuencias

de horarios muy rígidas y unas tarifas de las que luego

hablaremos, espero que se hayan situado, porque sólo así se

puede explicar esta proposición, desde la perspectiva de vivir

en una isla y la movilidad laboral cada vez más frecuente;

movilidad que se complica cuando se tiene que trasladar de una

isla a otra y el único medio de transporte es el barco, y encima

dependes no sólo del medio sino también de las condiciones

atmosféricas que en ocasiones te impiden llegar a tu destino, lo

que implica tener que pernoctar, lo que representa un gasto

adicional. Como he intentado explicar, Formentera tiene unas

características muy especiales, a las ya expuestas aquí se le

pueden sumar el serio problema que existe para encontrar

vivienda, ya que la mayoría se destinan a uso turístico; el precio

de los alquileres que en muchos casos supera el salario medio

de un trabajador; la necesidad de tener vehículo propio en la

isla para desplazarse, etcétera. Estos ejemplos clarifican la

importancia que tiene el tema y la responsabilidad por parte de

este Parlament de tratarlo con rigor, aportando la solución que

demandan los ciudadanos.

Sigamos con el ejercicio de empatía, ahora son ciudadanos

que residen en Ibiza y les ofrecen un trabajo en Formentera, es

un trabajo que no pueden rechazar porque se trata de una

sustitución en un colegio. El sistema de asignación de plazas se

realiza a través de una lista, en el supuesto caso en que no

acepten el trabajo, automáticamente se pasa al final de la lista,

lo que supone, en algunos casos, esperar meses hasta que se

tenga otro ofrecimiento. A esta circunstancia se pueden añadir

otros motivos, además del expuesto antes, los alumnos y las

alumnas del centro escolar no tienen profesor y en la isla no

hay profesores que puedan cubrir esta sustitución. Este

argumento es lo suficientemente importante como para decidir

aceptar y llevar a cabo las responsabilidades laborales en otra

isla.

Deciden ir a Formentera, pero su residencia está en Ibiza,

su familia también, por lo que no se plantean irse a vivir ahí

aunque sea temporalmente, ya que, como se ha comentado

antes, encontrar un piso es muy caro y complicado: la familia

no puede trasladarse, trabajo, colegios, vida social, etc. Estas

circunstancias les supondrán ir y venir cada día; eso sí, tendrán

que llevarse el coche para poder desplazarse dentro de la isla.

En el contrato de trabajo no se incluyen dietas por

desplazamiento, lo que representa el pago de ida y vuelta con

una frecuencia mínima de cinco días a la semana. 

En este momento es cuando empezaremos a hablar de

tarifas. Para un residente de Ibiza el precio del trayecto es de

10,65 euros, ida y vuelta 19,97; el descuento por billete de ida

y vuelta es de 1,33 euros. Hay que tener en cuenta ese pequeño

descuento. Si se trabaja cinco días a la semana representan

99,85 euros, y al mes aproximadamente 399 euros, 66.411 de

las antiguas pesetas. Esta cantidad está calculada si el mes tiene

cuatro semanas. Supongo que estaremos todos de acuerdo que

este gasto es muy elevado sólo por desplazarse al puesto de

trabajo, representando en algunos salarios el 35% del mismo.

En el caso de aquellas personas que viven en Ibiza o

Formentera y no son residentes la situación es mucho peor, ya

que el precio del billete es de 15,90 euros por trayecto, 29,80

euros ida y vuelta por día, 149 a la semana y 596 euros al mes,

99.166 pesetas. Un gasto así no compensa, por lo que en

muchas ocasiones se tiene que renunciar al trabajo, pero en el

caso de los profesores, como he expuesto antes, la renuncia

acarrea serios problemas, por lo que se ven en la obligación de

aceptar aun sabiendo que económicamente no les compensa.

Si se añade el problema de que en Formentera se necesitan

cubrir determinados puestos de trabajo, hace más necesario que

este tema sea resuelto en el menor tiempo posible. Les recuerdo

que la temporada turística ha comenzado y que hay un
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proyecto, necesario, por cierto, como es el nuevo hospital de la

isla, hospital que requerirá de personal, y si no se toman

medidas será difícil encontrar profesionales que se quieran

desplazar a esta isla. 

Hemos expuesto el caso de las personas que se dedican a la

enseñanza, pero hay otras muchas que se encuentran en la

misma situación, por lo que no podemos pensar que sólo afecta

a un colectivo determinado. Esta proposición presentada por el

Grupo Socialista pretende que aquellas personas que acrediten,

a través de un mecanismo determinado y establecido por el

Govern, la obligación de desplazarse de una isla a otra para

desarrollar su actividad profesional , se les aplique la tarifa de

residente en Formentera. Dicha tarifa es de 8,34 euros, lo que

supone una reducción importante, aun cuando es un

desembolso considerable realizado diariamente. Pero este tema

ya se ha tratado la semana pasada con la aprobación de la

proposición no de ley del aumento del descuento de residentes

del 33 al 50%. 

Quiero comentar que esta propuesta se presentó en el mes

de enero en el pleno del Consell de Ibiza y Formentera, y fue

aprobada por unanimidad. Han pasado tres meses. No

conocemos por parte del Govern que se hayan iniciado los

trámites necesarios para que se aplique; tampoco sabemos si se

están estudiando los mecanismos necesarios para que se lleve

a cabo. De ahí que el Grupo Socialista haya decidido

presentarla en este parlament y que desde aquí se inste al

Govern a su aplicación con el único fin de mejorar las

condiciones de trabajo de ciudadanos que necesitan trasladarse

de una isla a otra, con el inconveniente de que dicho traslado

depende en exclusiva de un medio de transporte como es el

barco.

Confío que el acuerdo adoptado en el pleno del consell se

ratifique en esta cámara y la aplicación de esta tarifa se realice

con la mayor brevedad posible. Pueden estar convencidos que

los ciudadanos afectados por esta situación están esperando que

sea así. 

Y aprovecho para leerles el mismo punto que se aprobó en

el consell insular. En este caso instábamos, digamos, desde el

consell al Govern, y aquí nosotros solicitamos que el Parlament

de las Illes Balears inste al Govern balear para que apruebe

aplicar el mismo descuento que tienen los residentes de

Formentera a los ciudadanos de Ibiza y Formentera que no sean

residentes que se desplacen por motivos de trabajo a

Formentera o a Eivissa. Y, el segundo punto, que el Govern

balear establecerá los mecanismos oportunos para la aplicación

del descuento a aquellas personas que cumplan lo acordado en

esta proposición no de ley.

Espero que sea atendida esta demanda por parte de los

ciudadanos y que cuanto antes se pueda aplicar. Muchas

gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Popular ha

presentat una esmena de modificació, RGE núm. 2749/04. Per

defensar l’esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep

Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

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

vaig per endavant que compartesc que el fons de la proposició,

en primer lloc perquè ho pateixo cada dia, vaig i venc cada dia

d’Eivissa a Formentera, com bé ha dit la diputada Sra. Abascal,

però en segon lloc perquè aquesta proposició, també com ha dit

ella, va ser aprovada per unanimitat o per assentiment en el

Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Però des que la vàrem

tractar el 26 de gener, jo hi he estat donant voltes i estic content

que l’hagin tornada a presentar aquí perquè hauríem de matisar

unes certes coses que ara exposaré.

No hi ha cap dubte que és un tema sensible, és un tema

important per a Formentera, la gent, per sort o per desgràcia,

que ha de treballar a Formentera cada dia i té habitatge a

Eivissa, per exemple, la Sra. Abascal ha fet un resum quant a

despeses que ha de suportar, però jo he fet aquí uns comptes i

si posam, per exemple, 22 dies laborals representa un sobrecost

de 200, quasi 300 euros, és a dir, un resident a Formentera que

va cada dia a Eivissa i torna li surt al mes per unes 35.000

pessetes o 200 euros, quasi, i un resident a Eivissa que vagi

cada dia a treballar a Formentera li representa, per a ell, 80.000

pessetes, 470 euros. Llavors la Sra. Abascal també ha citat el

dels no residents, que el preu és superior, 15,90 per cada

trajecte. Jo aquí m’he posat en el cas extrem, que hagi d’anar

i tornar cada dia. Aquest cas per exemple és el meu, però també

el pateixen altres sectors, com ha dit la Sra. Diputada, sectors

que treballen en tema d’emergències 24 hores, que ara ja en

tenim a Formentera; tema de professors de l’institut; tema

d’empreses de representació, que ara per exemple quan s’obre

la temporada turística cada dia van i vénen. El problema és

significatiu per a aquests colAlectius afectats i s’ha de solucionar

donant-hi solucions efectives i fiables.

De tot això deriva l’esmena de substitució, on procur

resumir un poc la proposta del Partit Socialista amb els matisos

que ara explicaré.

El primer matís: s’ha d’estudiar la proposta, la proposició,

dins la Comissió Mixta del REB, de la comissió del Règim

Especial per a Balears, que a l’article 7, apartat 4, així ho

contempla. Allí és on es podran estudiar detingudament tots els

descomptes que vulguem aplicar, a qui els volem aplicar i com

els aplicam. Per què dic això?, perquè per exemple del 33%

que tenen de descompte els residents a Balears, un 10%, pel

Decret 1316/2001, l’aporta l’Estat, però el 23% l’aporta el

Govern balear amb el Decret 59/99. I del 72% que tenim els

residents de Formentera, que s’afegeix el 39 a aquest 33 que he

citat abans, el 39% també l’aporta el Govern balear a través del

Decret 115/2000. Per tant estan incloses les dues

administracions, i què millor que la Comissió Mixta

contemplada dins el Règim Especial de Balears a l’article 7 per

estudiar aquests descomptes que aplicarem als residents a

Eivissa i als colAlectius que ha citat la Sra. Abascal.

Un segon matís, que també hauríem d’estudiar dins la

Comissió Mixta que es crearà dins el REB, és que si les

subvencions passen del 33 al 50% tant en transport aeri com en

marítim també canviarà el percentatge de descompte de cada

administració, tant del Govern balear com del Govern central,

en principi; passam del 33 al 50 i el de Formentera, en teoria,
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si s’aplica el mateix descompte o el mateix augment de

descompte, del 72 al 89.

Un tercer matís que s’hauria d’assenyalar, que la Sra.

Abascal també ho ha citat i que és molt important, és que per

optar a aquests descomptes del 33, i del 50, i del 72 i del 89,

totes aquestes xifres que s’han dit, els mateixos decrets tant del

Govern balear com del Govern central diuen que s’ha de ser

espanyol, o dels estats membres, o dels estats firmants de

l’acord sobre l’espai econòmic europeu, i evidentment també

ser resident a Balears o, en aquest cas, en l’últim cas, a

Formentera. Per tenir la nacionalitat fan falta uns anys de

residència, depèn de la nacionalitat, segons la nacionalitat

d’origen; fan falta per tenir aquesta residència uns anys o uns

mesos d’empadronament, depèn de l’ajuntament; per obtenir

aquest empadronament fan falta unes certes condicions, depèn

de l’ajuntament, també, en fi, contracte de lloguer d’una cosa

o habitatge en propietat..., i aquí ja hi intervé el Govern central,

el Govern balear i altres administracions. Per tant són temes

que s’han de deixar oberts, però s’han de deixar oberts perquè

s’estudiïn dins la Comissió Mixta del Règim Especial de

Balears perquè són temes molt importants.

Un altre matís, seria el quart, és que s’ha de tenir en compte

també que el desenvolupament total de la Llei de ports, la

48/2003, encara no s’ha produït, falta, i és una disposició

addicional que és la vigèsima, però no vol dir que per ser una

disposició addicional no sigui igual d’important o més que la

mateixa llei de ports, que fa referència a la bonificació de taxes

portuàries que poden arribar fins i tot al cent per cent en cas del

port de Formentera, per temes d’allunyament, per temes

d’insularitat i altres circumstàncies. Això vol dir que les

navilieres podran -si n’és el cas- aplicar la reducció de taxes en

el preu dels bitllets que aportin els ciutadans. Per tant és un

tema que també és important destacar i tenir en compte quan

s’estudiï aquest descompte de residents. Aquest tema també a

la proposició que s’ha citat va ser aprovat per unanimitat en el

ple de consell de la setmana passada, 30 d’abril.

Un cinquè matís i molt important, també, és que s’ha de fer

una cosa fiable, fàcil i àgil per controlar-ho. Jo, quan vaig

defensar aquesta proposició en el consell, vaig dir per exemple

que s’aportàs contracte de feina, que s’aportàs certificat de les

empreses del fet que el treballador està contractat i que va a fer

la feina a Formentera o, en cas contrari, a Eivissa, o altres

documents que es puguin estudiar a la Comissió Mixta. Tot el

que es faci que afavoreixi o que redueixi, en aquest cas, la

picaresca anirà pel bon camí. Tot el que sigui el contrari

crearem -deixin-m’ho dir així- un embolic que jo sé qui l’acaba

pagant, al final: l’acabam pagant els habitants de Formentera,

perquè jo vull recordar per exemple quan es va instaurar el

famós descompte de resident, que era a través d’un carnet

marró, hi va haver gent que el va conservar i tenia el carnet

marró després de ser resident, encara, i el feia servir. Llavors

per abolir aquesta picaresca es fa presentar ara la fotocòpia del

carnet d’identitat i fins i tot a mi, que conec el de la taquilla,

que ens coneixem tots, em fan presentar la fotocòpia del carnet

d’identitat. Per tant s’ha d’anar molt en compte de fer les coses

bé perquè si no es fan bé llavors ho acabam pagant els residents

de Formentera que, per sort o per desgràcia, cada dia o quan hi

hem d’anar, hem de partir de Formentera cap a Eivissa.

Això jo ho he posat a l’esmena de modificació a la darrera

frase, i no és una frase per tenir més preeminència o per ser més

importants els habitants de Formentera que ningú, tot al

contrari, vol dir el tracte preferencial per als habitants de

Formentera perquè es tengui en compte això, perquè qualsevol

acció que agafem i l’agafem malament ho patirem els de

Formentera.

El sisè matís, jo ahir precisament vaig estar parlant amb un

dels delegats d’una de les navilieres d’Eivissa i Formentera per

tema d’horaris, però també li vaig explicar aquesta proposició

que avui em tocava defensar aquí, i va ser molt clar, aquest

home, em va dir: “Em pareix molt bona idea, però per favor

feu-ho clar, feu-ho fiable i feu-ho àgil”. Què vol dir això? No

pot ser que a una hora punta, les 13,30, les 8,30, que són els

horaris punta de les travessies, hi hagi 40 persones a la taquilla

esperant per comprar un bitllet i s’embossi allí mitja hora una

persona amb el contracte de feina, el certificat de l’empresa, en

fi, històries d’aquestes que llavors són difícils de solucionar i

que creen crispació, i tots els avantatges que haguem nosaltres

aconseguit allí es dilueixen en aquestes històries. En definitiva,

ells són, en segon terme, els que pateixen l’encert o no del que

acordem aquí quant a normativa.

I jo per acabar, i després de fer tots aquests sis matisos que

esper que es tenguin en compte, m’han servir per fonamentar

l’esmena de substitució. No és de substitució, seria de resum

dels dos punts que té la seva proposició i que pas a llegir a ara.

L’esmena de substitució diria el següent: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern, en el si de la Comissió Mixta

prevista a la Llei de Règim Especial de Balears, a estudiar i a

aprovar les mesures adients per donar solucions a la

problemàtica de la mobilitat dels treballadors dins les Illes

Balears, especialment per compensar la doble insularitat de

Formentera i dels treballadors que s’hi desplacen des d’Eivissa,

establint descomptes similars als que tenen els residents a

Formentera”. I en segon lloc: “En qualsevol cas els residents de

Formentera sempre hauran de tenir un tracte preferencial

respecte a la resta de residents de les Illes Balears”.

Esper que es tengui en compte aquesta esmena de

substitució i es voti en conseqüència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

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

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que pensava que

avui no hauria de pujar aquí a posicionar-me sobre aquesta

proposició no de llei. Jo sincerament, tenint en compte que això

s’havia presentat el 16 de febrer d’enguany però que el mes

anterior hi havia un acord exactament igual del Consell Insular

d’Eivissa i Formentera, donada l’evident influència política del

Consell Insular d’Eivissa i Formentera i del nombre de diputats

que aporta en aquesta cambra, que serví per donar majoria
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absoluta al PP, jo pensava que senzillament això estaria en

funcionament, que aquesta proposició no de llei es retiraria

perquè ja no tendria objecte i que no en parlaríem més.

La meva sorpresa és que no s’ha retirat, no s’ha retirat

perquè continua vigent, i aquí es fan unes argumentacions que

em deixen realment sorprès, i sembla ser que aquesta no

s’aprovarà per unanimitat. Darrerament ho aprovam tot per

unanimitat, amb redactats tan ambigus que, com havia dit

abans, cada un l’interpreta com vol, però aquesta sembla ser,

excepte que hi hagi canvis, que el grup proposant acceptàs -

esper que no- l’esmena del Grup Popular o que el Grup Popular

la retiràs, sembla ser que en aquest cas no hi haurà unanimitat.

I realment és preocupant que en aquest cas no hi hagi

unanimitat.

Què ha passat des del gener a ara perquè no hi pugui haver

unanimitat? Quin problema representen aquestes persones, com

ha dit la portaveu del Grup Socialista bàsicament treballadors

de l’ensenyament però també d’altres sectors, treballadors que,

donat el dinamisme de l’activitat econòmica de Formentera,

resideixen a Eivissa i els surt una feina temporal adequada a les

seves condicions i van a fer aquesta feina? Segurament ningú

no ho té absolutament quantificat, però no seria una despesa,

pensam nosaltres, insuportable per al Govern de les Illes

Balears. Realment no ho entenem, realment no entenem la

posició del Sr. Mayans, que ha sortit aquí; del Sr. Mayans o del

Dr. Jekill o el Sr. Hyde, no sé quins dels dos. És a dir, a Eivissa

en el consell insular diu una cosa, aquí ve i en diu una altra.

Què passa, que quan votaren allò eren absolutament

irresponsables?, era una altra persona?, ha passat algun

cataclisme que desconeixem els altres? Per què es podia

aprovar per unanimitat i ara aquí resulta que no es pot aprovar

per unanimitat i hem de fer aquesta esmena?

Sincerament em costa entendre-ho, i la veritat, ara enviar-ho

tot al REB és sorprenent, tenint en compte la paràlisi del REB

de quatre anys de la legislatura anterior, però tenint en compte

també un altre argument: què passa, que els descomptes que es

fan als residents de Formentera ara ja també els hem de dur al

REB i si no aconseguim un acord els el llevarem? Per als

descomptes als residents de Formentera no hi ha necessitat de

convocar la Comissió Mixta, i a aquests residents,

efectivament, si el Govern central es fa càrrec del 50%, també

es modificaran les aportacions que ha de fer el Govern de les

Illes Balears, però no ho han de dur al REB. Si no hem de dur

al REB els residents a Formentera, per què hem de dur al REB

aquestes poques persones, unes quantes, però no una despesa

insuportable de gent que troba un lloc que feina?, que és

necessari que vagi a fer aquesta feina a Formentera; la portaveu

del Grup Socialista ha dit per exemple la construcció del nou

hospital, farà falta gent. No hi ha cases per als treballadors a

Formentera, això ho sap tothom i no compensa a molts de

treballadors d’Eivissa buscar una casa a Formentera, però sí

treballar-hi durant uns anys. Per què no es pot compensar

això?, per què hem d’anar al REB? Sincerament no ho podem

entendre.

I sincerament en dóna la sensació que el crèdit polític, la

capacitat d’influència del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera i dels membres d’aquest consell que són diputats

aquí s’esgotà amb la Llei d’acompanyament, amb la revisió de

la LEN, la legalització de l’aberració de la casa de Cretu, i amb

l’anulAlació del parc de Cala d’Hort, i llavors ja res més. Es va

un conveni de carreteres on l’aportació per a Eivissa i

Formentera, bé, perdó, per a Eivissa, per a Formentera és zero,

per a Eivissa és miserable, i ara que pagui el Sr. Zapatero; és

miserable i ara no han aconseguit que el Govern de les Illes

Balears pagui això i ho ha d’aportar Madrid. Sincerament,

senyors del PP, Sr. Mayans, una vergonya. Retirin aquesta

esmena i votin a favor. Si no ja veurem què li diuen per

Formentera si ho mantenen i si hi voten en contra. No hi ha cap

raó lògica perquè votin en contra d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

després de l’erudició que sobre el tema han demostrat els

diputats pitiüsos seré molt breu. Només anunciaré sens dubtes

el nostre suport a aquesta proposició no de llei, que consideram

que és raonable, lògica i justa.

Partim d’un principi que reiteradament hem exposat en

aquesta cambra: cap resident a les illes de Balears no hauria de

patir cap discriminació pel fet de viure a una illa, sigui resident

comunitari o extracomunitari. Ho hem defensat parlant de la

declaració de servei públic del trànsit aeri, i donarem en el seu

moment suport a la proposició no de llei que proposava que els

residents extracomunitaris tinguessin dret a acollir-se als

descomptes per a residents. 

A Formentera la triple insularitat que pateixen els que allà

viuen però també els treballadors que s’hi han de desplaçar, fa

més evident encara la necessitat de prendre mesures, i és

obligació dels poders públics palAliar els dèficits del sistema i

el cost afegit de viure o treballar a una illa. Sabem que no és

senzill trobar solucions a aquesta problemàtica; sabem també

que s’hauran de cercar fórmules per acreditar el desplaçament

per motius laborals; sabem que s’haurà d’avaluar el cost. Tot

açò ho sabem, però aquesta proposició no de llei precisament

no és una proposició no de llei tancada, no clou totes les

possibilitats, al contrari, el que fa és assenyalar el problema i

senzillament demana al Govern de les Illes Balears -i repetesc,

al Govern de les Illes Balears i no a un altre govern- que cerqui

solucions, demana que se cerquin solucions. Planteja una

problemàtica i demana voluntat política i compromís per

avançar en les solucions. Esper que els diputats del Partit

Popular i el Govern de les Illes Balears tenguin aquesta

voluntat política i aquestes ganes de compromís. Nosaltres les

tenim i per açò votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores

diputados, sinceramente cada día alucinamos un poco más.

Llevamos una temporada donde los cambios de opinión tanto

en el Parlament como en los consells se producen de una

manera vertiginosa, y curiosamente se producen de una manera

vertiginosa en el Partido Popular. Yo no sé si..., y quiero

entender que realmente el efecto ZP les ha influido tanto que de

repente todo, todo, va a un saco, que es el saco del REB.

Curiosamente. Lástima que no hubieran encontrado antes una

solución tan precisa para resolver los problemas. 

A mí me da la sensación de que este parlament quiere

obviar las responsab ilidades del Govern, y las

responsabilidades del Govern consisten básicamente en

resolver los problemas de los ciudadanos, y este es un problema

muy concreto de unos ciudadanos muy concretos que, como ha

dicho el diputado de Esquerra Unida, no es un gasto tan bestial

como para que no se pueda asumir. Estamos hablando de unas

condiciones que deben ser tenidas en cuenta porque Formentera

padece estas necesidades, y hay personas que están dispuestas

a ir a trabajar ahí, pero no están dispuestas a dejarse la mitad de

su sueldo simplemente en ir y venir cuando otras personas

pueden hacerlo con otros medios de transporte. 

Aquí lo que se está presentado es simplemente que el

mismo parlament apruebe lo que sí se aprobó en un consell. Y

lo que es curioso, Sr. Mayans, y sinceramente encuentro que su

postura no debe ser muy fácil, que lo que aprobó y lo que en su

momento usted defendió como un tema muy interesante, igual

que hoy, ahora resulte que presenta una enmienda, que por

supuesto no vamos a aceptar porque nosotros sí tenemos

coherencia política, nosotros sí estamos de acuerdo en dar

solución a los problemas de los ciudadanos, y ustedes veo que

no, ustedes de repente empiezan a salir con un tema que

nosotros lo hemos hablado. Por supuesto que se tienen que

tomar las medidas necesarias para que se aplique, por supuesto

que estamos de acuerdo en que se tendrá que presentar el

contrato de trabajo, que se hará exclusivamente mientras dure

el tiempo del trabajo, del contrato laboral, que los fines de

semana no se podrá disponer de este descuento si no se trabaja;

por supuesto que estamos de acuerdo. 

Podemos aportar ideas, pero queremos soluciones, y esa

solución tiene que ser aplicada desde el Govern balear porque

es un descuento que ya existe. El descuento de residentes de

Formentera existe, ni se tiene que inventar ni se tiene que

aumentar de momento; cuando se aplique el REB y se

aumenten los descuentos efectivamente luego también se

aumentará este descuento, pero en principio está ahí.

Simplemente lo que solicitamos es que se amplíe la cobertura

a estos ciudadanos que tienen una necesidad especial en su

traslado, con lo cual sinceramente no entendemos este cambio

de postura. 

Está claro que nosotros nos vamos a tener que ir

acostumbrando, porque cada vez ocurre más. Lo que pasa es

que no sé si estarán muy de acuerdo los ciudadanos, que ahora

ustedes lleguen a Ibiza y a Formentera y les tengan que explicar

que lo que se aprobó en su momento en el consell ahora resulta

que el Parlament a lo mejor se dice que no. Sinceramente, a mí

no me gustaría para nada estar en su situación, porque se habla

de credibilidad política y es ahí donde nosotros, los políticos,

tenemos que tener credibilidad, que cuando en un momento

determinado se toma una decisión se tiene que llevar al máximo

de sus consecuencias. Si ha sido equivocada pero es un

beneficio para los ciudadanos, se tiene que aplicar, y si no está

claro que los ciudadanos van a dejar de confiar, y yo creo que

ha quedado clara una cosa en estos últimos meses, y es que a

los ciudadanos no les gusta que se les engañe, no les gusta y lo

han demostrado. Con lo cual tomen ustedes como un ejemplo

para que si se toma una decisión se aplique con todas sus

consecuencias.

Por lo tanto he de decir que nosotros no vamos a aceptar

esta enmienda, que nosotros por coherencia política vamos a

mantener los puntos en esta proposición no de ley, los mismos

puntos que presentamos en el consell y que, como hemos visto

que ha pasado un tiempo y que no se ha hecho absolutamente

nada, consideramos oportuno que se presentara aquí para que

se le diera una solución, y si ustedes no están de acuerdo la

responsabilidad de explicarlo y la responsabilidad de decirlo

será suya. Nosotros hemos hecho lo que considerábamos

oportuno. El problema está en sus manos, no en las nuestras.

Gracias.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Mayans? Per què em demana la paraula?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Li deman la paraula per fer una modificació de l’esmena,

segons l’article 165 del Reglament del Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Faci-la.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Vegem. En el debat de proposicions no de llei intervé la

proposant, fixa posició qui ha presentat esmenes, llavors fixen

posició, Sr. Miquel Ramon, fixen posició, no debaten amb

l’esmenant temes que no competeixen sobretot a la proposició:

tema de casa de Cretu, tema de Cala d’Hort i altres temes.

Parlam de vaixells i de transport. I llavors hi ha un altre torn de

5 minuts per al proposant.

Per tant jo no he dit en cap moment que votàssim en contra

d’aquesta proposició. Li llegesc la primera frase de la meva

intervenció: “Vagi per endavant que compartesc el fons de la

proposició”. Li ho torn a repetir, vagi per endavant que

compartesc el fons de la proposició.

(Aldarull a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Mayans, concreti.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, l’esmena era de substitució; seria d’addició, seria: “El

Parlament...”, seria la mateixa traient allò que està entre

parèntesi: “establint descomptes similars als que tenen els

residents de Formentera”. En cas que no s’acceptàs l’esmena

d’addició es votaria a favor de la proposició no de llei que ha

presentat la Sra. Abascal.

Per tant que quedi clar que jo he començat la meva

intervenció dient “vagi per endavant que compartesc el fons de

la proposició”. No sé on eren vostès, sobretot el Sr. Miquel

Ramon.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans.

(Aplaudiments)

Sra. Abascal, té la paraula.

(Remor de veus)

Per favor...

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, seguimos sin admitir la enmienda porque consideramos

que es el Govern, con lo cual...

(Remor de veus)

...con lo cual, bueno, si están de acuerdo en votar a favor es

lo lógico y lo razonable...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor...

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

No están haciendo nada fuera de lo lógico y lo razonable.

De acuerdo, gracias.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, senyores i senyors diputats..., per favor..., votarem

la proposició no de llei.

S’accepta per unanimitat? Per assentiment.

Idò queda aprovada per assentiment. I s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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