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Jurament o promesa de l'Hble. Diputat del Parlament

de les Illes Balears, Sr. Andreu Crespí i Plaza, d'acatar la

Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, abans d’entrar a l’ordre del dia

procedeix que el nou diputat, Sr. Andreu Crespí i Plaza, presti

la promesa o el jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de

la Sra. Aina Calvo i Sastre, d’acord amb l’establert a l’article

7.3 del Reglament de la Cambra.

Sr. Diputat, si es vol acostar, per favor.

Honorable Sr. Diputat, jurau o prometeu per la vostra

consciència i pel vostre honor de complir fidelment les

obligacions del càrrec de diputat del Parlament de les Illes

Balears amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la

Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, ho promet.

EL SR. PRESIDENT:

Benvingut i èxit en la seva tasca de diputat.

(Aplaudiments)

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

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

I.1) Pregunta RGE núm. 3638/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a presumpta falsificació d'alAlegacions d'alguns

ciutadans contra les autovies.

Primera pregunta, RGE núm. 3638/04, relativa a presumpta

falsificació d’alAlegacions d’alguns ciutadans contra les

autovies, que formula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i

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

Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En els darrers mesos s’han

produït uns fets un tant preocupants a la nostra comunitat

autònoma. Em referesc a les falsificacions d’alAlegacions al Pla

de carreteres per part de persones presumptament vinculades a

plataformes antiautovia. Aquest fet no només és rebutjable per

constituir un delicte tipificat en el Codi Penal, sinó que és el

més rotund menyspreu a la dignitat i a la inviolabilitat de la

persona.
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Per aquest motiu creim que aquests actes haurien de ser

rebutjats per absolutament totes les forces polítiques sense

excepció, i per aquest motiu, Sra. Consellera, li demanam des

del Grup Parlamentari Popular de quina informació disposa la

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en

relació a la presumpta falsificació d’alAlegacions d’alguns

ciutadans sobre les autovies.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

L A  C O N S E LLE RA  D ’O B R E S P Ú B LIQ U E S ,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en aquest moment a la

conselleria disposam de cinc denúncies de manipulació,

falsificació o usurpació de personalitat, encara que ens consta

que aquest nombre anirà en augment. De les denúncies

presentades quatre van referides al projecte Inca-Sa Pobla i una

a la variant nord de Manacor, i totes posen de manifest la

indignació del que consideren un greu atemptat als seus drets

fonamentals.

Tenim el cas d’un senyor de Valladolid que ens diu: “El

objeto de la presente no es otro que mostrarles mi gran

sorpresa al recibir una resolución que, por un lado y desde el

punto de vista del fondo del asunto, no me concierne. Por otro

lado y desde el punto de vista del tratamiento de los datos de

los ciudadanos me deja indefenso y atónito al recibir una

resolución del Gobierno de las Islas Baleares, lugar en el que

por cierto nunca he estado. Y por último y desde el punto de

vista de la lengua, me deja indefenso al remitirme a Valladolid

una resolución dictada en una lengua completamente

desconocida para mí, como podrá comprender, demostrando

por cierto el poco tacto de este gobierno para con el resto de

los ciudadanos del Estado español”. 

En tenim una altra, una alAlota de Santa Margalida que ens

diu: “No he presentado ningún escrito ni recurso solicitando

que se retire el proyecto presentado sobre la construcción de

una autovía de Inca a Sa Pobla porque estoy totalmente a

favor -en mayúsculas- de que hagan la autovía, ya que circulo

por esta carretera todos los días para ir a Palma. Que de

haber hecho yo el recurso lo hubiera hecho en castellano

porque no domino a la perfección el catalán, aunque me

gustaría; por eso no me atrevería a hacerlo. Que actualmente

estudio en la universidad y en el mes de noviembre se me

preguntó si quería firmar para que no se hiciera la autovía

desde Inca a Sa Pobla y contesté que no, porque estoy a favor

de que la hagan, ya que todos los días utilizo esta carretera. El

4 de enero del 2002 tuve un grave accidente en ella por el cual

estuve ingresada en el Hospital de Alcúdia, y me vi obligada

a ir a rehabilitación cuatro meses y medio debido al mal

estado de la citada carretera; hay una cuneta de 1 metro y no

me pude arrinconar cuando veía que un vehículo me venía de

frente y al final colisionó conmigo”.

En tenim una altra també de Muro, i en tenim també dues

més. En definitiva, perquè ja no tenc temps d’explicar, jo crec

que estam davant una greu manipulació, una intolerable

manipulació de la gent, dels seus promotors, que solen ser

grans defensors de tots i en canvi ara s’amaguen com uns

covards. 

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li demanam

que continuï amb aquesta investigació i que es faci justícia amb

aquestes persones. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 3627/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la carretera Eivissa-Sant Antoni.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 3627/04, relativa

a carretera Eivissa-Sant Antoni, que formula l’Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és molt senzilla, i és

amb quins recursos econòmics finançarà el Govern de les Illes

Balears l’adjudicació de la carretera Eivissa-Sant Antoni per un

cost de 102 milions d’euros.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA C O N SE LL E R A D ’O B RE S PÚ B LIQ U ES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dels 102 milions d’euros

92 corresponen a l’obra i per tant es finançarà amb el Conveni

de carreteres, i 10 milions aproximadament corresponen a

expropiacions, i en principi ho assumeix la comunitat

autònoma, pendent que amb el nou conveni del 2006 podrem

recuperar part d’aquest import d’expropiacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.
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EL SR. BONED I ROIG:

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

Consellera, aquest és un dels polèmics projectes del Conveni de

carreteres que vostè va signar molt de pressa el 12 de març del

2004, i és hora que les declaracions que surten tant de la seva

conselleria com de diferents responsables del seu partit deixin

de ser enganyoses i comencin a dir veritats concretes. La seva

falta de concreció avui, a més, queda manifesta en unes

declaracions fetes per un conseller de l’equip de govern del

Consell d’Eivissa i Formentera, concretament, que sobre aquest

projecte a un diari fa unes declaracions, i diu: “Hem arribat al

mínim que exigeix la normativa”, i a un altre diu: “S’intentarà

reduir tot el possible els paràmetres d’aquesta carretera”. Una

de dues, o ja no es pot fer res més, o si s’intentarà reduir és que

sí es pot fer alguna cosa més. És un detall dels molts que hi ha.

Per un altre costat aquest és un projecte que en el seu

moment el mateix president d’aquesta comunitat va quantificar

en 72 milions d’euros; després va passar a 36, més tard a 67, i

a dia d’avui fa alguns dies ha sortit a exposició pública per un

import de 102. És això també, com veim, tot un exemple del

que és treballar amb absoluta improvisació i sense un criteri

clar. A més aquest projecte està, com vostè ha dit, dins el

conveni del 2004 de carreteres amb el ministeri, i aquest

ministeri en aquest conveni hi té previst aportar tan sols 4,71

milions d’euros, i a més la primera actuació prevista en aquest

mateix conveni en aquest projecte és la seva licitació i està

prevista per a l’any 2010. 

Però a més a més la seva conselleria està pecant d’una certa

falta de lleialtat i de sinceritat amb el seu soci firmant d’aquest

conveni, que és el ministeri, ja que treu a exposició pública i a

Madrid no coneixen el conveni que surt a exposició pública.

Vostè treu milions, però a Madrid, que supòs que també han de

pagar-ho, no el coneixen.

Miri, vostè no tan sols va signar aquest conveni, sinó que

suposam que, a més, com que el va signar l’aprova i l’accepta,

sinó que a més tendrà la responsabilitat d’adjudicar aquest

projecte, i com que per fer això necessita concretament dir

clarament d’on sortiran i a càrrec de quines partides, crec que

amb les informacions que han sortit fins ara no es té prou clar

on...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble.

Consellera.

LA CO N SE LL E R A  D ’O B RE S PÚ B LIQ U ES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, fins ara mai no

hem tengut problemes amb la finançació de les obres del

conveni de carreteres. El ministeri, quan ha licitat ell i quan ha

licitat també la comunitat autònoma, les obres sempre han

costat més del doble, fins i tot el triple del que estava

pressupostat en el conveni i mai no hi ha hagut cap problema.

I per què no hi ha hagut cap problema?, perquè el conveni és un

conveni per fer unes carreteres determinades, i el ministeri les

licita encara que costin el doble o el triple del conveni,

exactament igual que fan a les Illes Canàries, que ja duen

gastats 150.000 milions de pessetes i en projecte 356

quilòmetres d’autovia nova. Per tant no hi ha cap problema.

Eivissa-Sant Antoni és un projecte car, molt car. I sap per

què és un projecte molt car? Perquè el 44% del pressupost de

l’obra, o sigui, 30 milions d’euros, correspon a un túnel a Sant

Rafel, un túnel que nosaltres amb aquest túnel el que feim és

reduir la superfície afectada i millorar la qualitat de vida a Sant

Rafel. Per ventura a vostès no els agrada que millorem la

qualitat de vida a Sant Rafel, però nosaltres creim que és l’obra

que mereixen Eivissa i els eivissencs, i per això aquest projecte

i aquesta infraestructura són tan cars.

Nosaltres complim escrupolosament el conveni, ho hem de

treure a exposició pública, i evidentment quan ho treim a

exposició pública, com que no és el projecte definitiu perquè

podem recollir alAlegacions, encara no en té coneixement el

ministeri, evidentment, però nosaltres sempre hem complit i el

ministeri fins ara també ha complit escrupolosament, i a més de

moment les declaracions dels ministres són molt satisfactòries

perquè nosaltres coincidim plenament amb el ministre Sevilla,

que va dir que es respectaria el conveni i va dir que les

carreteres a Balears duien molts d’anys oblidades i ho

compartim plenament, i compartim també les declaracions de

la ministra de Foment, que va dir que només es canviaria el

conveni de Balear si així ho volia la comunitat autònoma.

Per tant no tenim cap problema i, ja dic, és molt bon

projecte i precisament molt car per millorar la qualitat de vida

dels eivissencs. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 3598/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Setmana Internacional de la

Moda a M adrid (SIMM).

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 3598/04, relativa

a Setmana Internacional de la Moda a Madrid, SIM, que

formula el diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup

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

Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En una resposta per escrit hem tengut

coneixement que a l’edició d’enguany de la Setmana de la

Moda de Madrid únicament hi han participat 29 empreses de

les Illes Balears. Voldríem saber per què hi ha hagut aquesta

disminució tan dràstica d’empreses que han participat en

aquesta fira tan imporant.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.
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EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Supòs que el Sr. Diputat es

refereix a la fira de febrer, perquè encara en queda una altra; en

el 2004 n’hi ha dues i ens queda la setembre.

Bé, jo li diré que el mes de febrer hi pot haver diverses

causes, però potser la més, jo crec que la més important

podrien ser dues. Primer, que moltes d’aquestes empreses que

hi anaven, l’any passat o els altres anys, eren de la moda Ad-lib

d’Eivissa i que a través del Patronat de Moda d’Eivissa s’estan

posant uns criteris de professionalització, i que la moda

d’Eivissa el febrer no sol sortir. I l’altra, que jo crec que és tan

important com és, és que moltes de les empreses que varen

participar per primera vegada en altres edicions organitzades la

legislatura passada, varen veure que o bé les seves possibilitats

de venda, clar, com és molt natural, del seu producte, no eren

considerables, no valien la pena, o bé també no tenien capacitat

suficient per servir el producte demanat. El problema d’anar a

fires és que les empreses han de tenir una infraestructura

mínima, que puguin ser capaces de subministrar el producte

que allí se’ls demana i la contractació que es faci. Jo crec que

aquestes dues són les causes més importants que han afectat

aquesta disminució.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no estic d’acord, Sr. Conseller.

Mirin, en un any hem passat de 49 empreses que el mes de

febrer varen anar a la Setmana Internacional de la Moda a

Madrid a 29; és a dir, 20 de 49 empreses han deixat d’anar a

aquesta fira tan important.

La causa és que vostès canviaren els criteris, i jo no m’hi he

de ficar, en això; on m’he de ficar és en els resultats, i els

resultats són nefasts per a un sector que té unes possibilitats

impressionants a les Illes Balears. Mirin, en un any s’han

carregat la feina feta en quatre anys. Ens trobàrem un vertader

desert en el tema de la moda, especialment a Eivissa, gràcies al

fet que la darrera edició de la moda Ad-lib va ser un desastre

d’organització, amb “pelotazo” inclòs. Les empreses ni es

volien reunir amb el govern ni el Consell de Mallorca. Poc a

poc tornàrem a guanyar la seva confiança, i no només això, sinó

que aconseguírem que les empreses conjuntament presentassin

una imatge de les Illes Balears que les reforçava entre elles;

aconseguírem fins i tot fer passarelAles, desfilades que

prestigiaven les empreses de moda i de disseny de les Illes

Balears, els nostres dissenyadors.

Bé, idò, tot això els ha tornat bastar un any per carregar-

s’ho. Aquesta és la confiança empresarial que genera el Partit

Popular dins el món de les empreses. És que, senyors del Partit

Popular, no només hi ha hotels a les Illes Balears. Hi ha unes

possibilitats immenses de diversificar l’economia potenciant els

distints sectors industrials, i avui hi ha un descoratjament

grossíssim perquè se senten realment abandonats. Rectifiquin,

encara hi són a temps.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. No m’estranya que no hi

estigui d’acord, no m’estranya. Cadascú fa la política a la qual

s’ha compromès. I miri, Sr. Sampol, vostè diu que la gent de la

moda Ad-lib, les empreses de la moda Ad-lib no es volien

reunir amb el Consell de Mallorca -vull pensar que volia dir

vostè el d’Eivissa- ni amb el govern. Miri, jo no he tengut cap

problema, no sé vostè què els va fer, però jo el primer dia que

vaig arribar ens vàrem reunir sense cap problema, sense cap ni

un, ni un. Fins i tot els mateixos empresaris de la moda Ad-lib

d’Eivissa, que parlam de la moda Ad-lib d’Eivissa, varen ser

els que varen demanar que s’havia d’acabar això de pagar el

cent per cent de la subvenció per anar a fires, i tenen raó.

Primer, perquè quan el Govern pagava el cent per cent el que

feien era que hi havia molta que es comprometia i llavors hi

anava, i llavors s’hi duien empreses que, idò miri, si no poden

gastar-se 200.000 pessetes en l’assistència a una fira el que hem

de fer és buscar-los una solució per poder promocionar millor

la fira, però el que no pot ser és lluitar per dir que en tendrem,

en lloc de 25, 47, i com que ja tenim 47 a Madrid ja som molt

bons.

No, miri, a cada empresa...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat...

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

...ha de tenir el seu programa i s’ha de complir (...)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dip..., vull dir Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3624/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a quota de preguntes orals al ple.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 3624/04, relativa

a quota de preguntes orals al Ple, que formula l’Hble. Diputada

Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

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

la setmana passada el Sr. Mariano Rajoy va fer una proposta de

modificació del Reglament del Congrés dels Diputats per tal de

donar més paper polític als grups parlamentaris que estan a

l’oposició, per cert canviant radicalment de postura respecte del

que havien mantengut durant els vuit anys que governava el

Partit Popular a l’Estat, però benvingut sigui aquest canvi de
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postura del Partit Popular per tal de reactivar l’activitat

parlamentària.

Com tots saben una de les propostes que feia el Sr. Rajoy la

setmana passada era que el partit, el grup parlamentari que

dóna suport al Govern renunciï a fer les seves preguntes al

Govern per tal que els partits, els grups parlamentaris que estan

a l’oposició puguin tenir més quota de control polític al govern

que li pertoca. 

Per tant el que voldríem saber és quina opinió mereix al

president del Govern de les Illes Balears aquesta proposta del

Sr. Mariano Rajoy. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Canvi de postura, cap. Està previst,

idò així ho ha anunciat el Sr. Marín, president del Congrés dels

Diputats, que abans de dia 31 de desembre d’enguany vol un

nou reglament del Congrés, i lògicament en aquest nou

reglament tots els partits fan les seves propostes; el Sr. Rajoy

fa les seves que, en qualsevol cas, a nosaltres ens pareixen que

es poden estudiar. No sé si vostè pensa el mateix perquè el

model antic era tot el contrari. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Bé, l’absència del president del Govern de les Illes Balears,

a qui va dirigida aquesta pregunta, no a la vicepresidenta sinó

al president del Govern de les Illes Balears, que hauria de venir

aquí a contestar la pregunta que planteja el Grup Parlamentari

Socialista, diu molt poc de la intenció del Govern de les Illes

Balears d’aquí i del Partit Popular que li dóna suport.

Per tant entenem, respecte a la posició que defensa la

vicepresidenta del Govern, que el Partit Popular de les Illes

Balears no creu el mateix que creu el Partit Popular a nivell

estatal, que entra en una contradicció flagrant, perquè vostès -

els ho record- governen a les Illes Balears, poden impulsar una

reforma del Reglament, i sense impulsar-la poden renunciar al

fet que el Partit Popular faci preguntes cada setmana, amb la

quota que els pertoca, al Govern de les Illes Balears, i per tant

això donaria cabuda que els altres grups parlamentaris

tenguéssim més quota de preguntes per fer el control polític que

ens pertoca al Govern de les Illes Balears.

Per tant entenem de la proposta del Govern de les Illes

Balears, o de la resposta del Govern de les Illes Balears, que no

comparteixen tampoc l’opinió del president del Parlament de

les Illes Balears, que sí que deia la setmana passada que això

donaria molta més vivacitat al debat parlamentari, i que no

comparteixen l’opinió del Sr. Mariano Rajoy. Per tant una cosa

és el que prediquen quan estan a l’oposició i avui demostren el

contrari del que prediquen quan governen a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. No deixa de ser curiós que la

portaveu del PSOE digui el que pensa o no pensa el Grup

Popular, però tanta sort que aquí hi ha el Grup Popular per dir

el que pensa. Jo crec que té prou feina en dir el que pensa el

PSOE, sobretot en aquestes circumstàncies.

En primer lloc li he de dir que és un tema, li he dit, que es

pot estudiar en el marc d’un reglament. M’agradaria que em

digués si pensa el mateix que el Sr. Rubalcaba, que crec que és

el seu portaveu en el Congrés dels Diputats, que diu que fer

preguntes el grup majoritari al Govern és un dret

constitucional, i que llevar aquestes preguntes seria

inconstitucional. Si no ho sap llegeixi la pàgina web del seu

partit, del Partit Socialista Obrer Espanyol, on diu que aquesta

qüestió seria inconstitucional.

Segon punt. Sap quantes preguntes va fer el seu partit, el

pacte, quan governava, al govern del pacte? En va fer 369. A

vostè li pareix que pot venir aquí i té legitimitat per reivindicar

el que el model Antich no feia?

Tercer. El súmmum del súmmum del súmmum, el que no fa

cap parlament, ni del Congrés dels Diputats, ni cap parlament

del món, és que en el debat de l’estat de l’autonomia es facin

preguntes els consellers que han format part del Consell de

Govern...

(Aldarull a la sala)

...intervenguin en el torn que és habilitat per a l’oposició,

perquè és un debat de l’oposició per controlar el Govern, i els

mateixos consellers, que se suposa que en el Consell de Govern

han parlat del debat i han parlat del discurs del president,

surtin, com sortia el Sr. Grosske, com sortia el Sr. Sampol,

ocupin en aquell moment l’escó de diputat, deixin l’escó de

conseller, i diguin al president que meravellós és el discurs que

ells mateixos han fet.

Sra. Armengol, no està gens legitimada per fer aquest tipus

de preguntes ni per parlar de respecte a la Cambra ni de

legitimitat democràtica.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull)
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I.5) Pregunta RGE núm. 3625/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a preguntes orals al ple.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 3625/04, relativa

a preguntes orals a ple, que formula l’Hble. Diputada Sra.

Francina Armengol i Socias.

Pregaria un poc de silenci, per favor... Relativa a preguntes

orals a ple, que formula l’Hble. Diputada Sra. Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. La pregunta va formulada al

president absent del Govern de les Illes Balears, que hauria de

venir a aquesta cambra a contestar aquestes preguntes que

solAlicita el Grup Parlamentari Socialista. Vull deixar de

manifest això com a primera qüestió. I després la formulació

concreta és que el Sr. Rajoy, amb les seves propostes de

millorar la qualitat democràtica i institucional del Congrés dels

Diputats, va proposar també que els grups parlamentaris que

estan a l’oposició puguin fer preguntes sobre la marxa al

president del Govern i, per tant, tenir debats concrets amb el

president del Govern espanyol, i voldríem saber quina opinió

mereix al president absent d’aquesta cambra que els grups

parlamentaris puguem dialogar amb ell sobre la marxa en els

plenaris ordinaris d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

La vicepresidenta, present en aquesta cambra i en

representació del Govern d’aquestes illes, vicepresidència que

record que és executiva, contestarà aquesta inquietud manifesta

de la Sra. Armengol.

A mi em pareix que en el marc del nou reglament tot es pot

estudiar. De fet el Sr. Camps, president de la comunitat de

València, ha anunciat ja que podran fer els diputats preguntes

aixecant la mà i preguntes sobre la marxa. Vull dir a la Sra.

Armengol que el Sr. Camps és el president de la comunitat

valenciana i també del Partit Popular. Crec que tot es pot

estudiar en el marc del nou reglament, tal com ha estat la

proposta del Sr. Rajoy, i el que es pretén es que s’ajunti el que

pensa el carrer amb el que fa el Parlament, de tal manera que es

puguin fer preguntes d’actualitat. Repetesc que el model antic

no predicava això. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Tota la legitimitat del món, Sra.

Estaràs, per fer aquestes preguntes en aquest parlament. Li vull

recordar que la proposta, i convé no embullar més la gent, la fa

el Partit Popular a nivell estatal, i diu, allà on està a l’oposició,

que creu que s’ha d’agilitar el procés de l’activitat

parlamentària; diu, allà on està a l’oposició, que els grups

parlamentaris hem de poder fer preguntes durant la marxa dels

plenaris al president del Govern; diu el PP estatal que durant

els plenaris el partit que dóna suport al Govern ha de renunciar

a fer algunes propostes. Per tant la proposta és del Partit

Popular a nivell estatal.

Qui entra en contradicció clara és el Partit Popular de les

Illes Balears i el Govern de les Illes Balears. Vostè mateixa ho

deia: el Sr. Camps, president de la comunitat valenciana, diu

que impulsarà una reforma del Reglament per tal de poder-ho

fer així.

Nosaltres el que li demanam, Sra. Estaràs, és què en pensa

el Govern de les Illes Balears. Vostès tenen la capacitat aquí

per fer el que prediquen a nivell estatal, per què no ho fan? No

em contesti el que fan altres comunitats autònomes ni el que ha

de fer a nivell estatal. Nosaltres volem saber aquí, a la cambra

autonòmica, on el Partit Popular té majoria absoluta, què pensa

fer el Partit Popular de les Illes Balears, si està d’acord o no

amb la proposta del Sr. Rajoy.

De totes formes veig que les meves preguntes són

utòpiques, pensar que el Sr. Matas podrà contestar sobre la

marxa quan no és capaç de venir aquí a contestar una pregunta

formulada amb una setmana d’antelació.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. La vicepresidenta continuarà

contestant la portaveu, de moment, del Partit Socialista Obrer

Espanyol.

(Remor de veus)

En primer lloc li he de dir que vostè em fa una pregunta que

s’ha formulat en el marc estatal, i vostè després s’embulla amb

la seva pregunta perquè no vol que em fiqui amb altres

comunitats però vostè sí que es pot ficar amb l’Estat. Jo

simplement li he dit i li he contestat...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor..., un poc de silenci, per favor.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Tranquils, senyors del Grup Socialista. Jo simplement li he

dit que és un tema que en el marc del nou reglament es pot

estudiar i que estam oberts a estudiar-ho tot, però que el model

antic era un model diferent, era un model que es feien 300

preguntes i busques, 369 preguntes al grup, que en el debat de

l’estat de l’autonomia els consellers es llevaven la careta de

consellers, es posaven la de diputat i discutien sobre el mateix

discurs que s’havia programat a Consell de Govern i, el més

increïble, ni preguntas sobre la marcha, ni con la marcha ni

sin la marcha. El nostre portaveu, el Sr. González Ortea, la

passada legislatura no va poder assistir a un plenari perquè el

seu superior jeràrquic, que era un conseller del pacte

d’esquerres no li havia donat el permís per poder assistir a

complir les seves funcions, que li atorga la Constitució i que li

atorga l’Estatut d’Autonomia.

Entre vostès hi ha qualcú que és funcionari...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

...i que mai no hem fet el que varen fer vostès la passada

legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, perdonin. Si són tan amables, un poquet de silenci.

Sra. Vicepresidenta, continuï.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, conclouré. Senyors del Grup Socialista, quan siguin

funcionaris els consellers sempre donarem permís per poder

contestar sobre la marxa i quan no hi hagi marxa, a diferència

del que varen fer vostès la passada legislatura. I també serem

diferents a l’hora de poder..., de poder de qualque manera

acceptar les iniciatives parlamentàries d’aquest parlament. 38

preguntes del Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

...no varen ser acceptades per la Mesa, 38 preguntes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.6) Pregunta RGE núm. 3639/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions per millorar la seguretat

laboral a Eivissa i Formentera.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 3639/04, relativa a

actuacions per millorar la seguretat laboral a Eivissa i

Formentera, que formula l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres

i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

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

Grup Parlamentari Popular tenim molt d’interès en saber quines

actuacions està portant a terme la Conselleria de Treball i

Formació per tal de millorar la seguretat laboral a les illes

d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li agraesc la

pregunta. És obvi que la setmana passada potser va sorgir, arrel

d’una altra pregunta d’un altre diputat, algun pensament, alguna

línia de sospita que la seguretat, la salut laboral a Eivissa o a

Formentera estaven danyades o en contradicció. No és així. La

veritat, després d’esbrinar què és el que passa, és que una gran

causa d’aquests percentatges pareix que deriven de la

utilització d’un nou programa que fa que directament les

mútues incloguin a Madrid, al Govern central, els percentatges

d’accidents laborals. Li puc dir com a anècdota que a

Barcelona en el mateix període les dades donarien una baixa

superior al 45%; açò naturalment no s’ho creu ningú, i falta

afinar aquest sistema perquè la modalitat d’inclusió ens

demostri que efectivament no es tracta d’un increment real de

situacions de perillositat o de lesions, sinó simplement una

manera distinta de remetre la informació.

Li vull dir, per una altra banda, perquè també podia quedar

insinuat la setmana passada, que quant a la dotació de personal

de cap manera no s’ha vist minvada a Eivissa i Formentera. Hi

va haver un contracte d’un administratiu per fer determinades

funcions que, quan es va acabar el projecte d’inversió

immaterial, va acabar. A partir d’aquell moment periòdicament

han anat tècnics de prevenció de riscs de la conselleria a

Eivissa a fer les actuacions, i en aquest moment s’està elaborant

a Funció Pública la documentació necessària per dotar d’una

manera definitiva Eivissa d’aquests funcionaris que permetran
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una vigilància a les empreses, la tutoria, sobretot la tutoria, i

millorar les visites d’incidències i de denúncia.

Sra. Diputada, jo li puc garantir que la seguretat a Eivissa

i Formentera és similar a les altres illes i que cada any es

millora en aquest aspecte per als treballadors de les Illes

Balears. Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 3636/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego M . Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,

relativa avantatges del conveni relatiu a les oficines que es

mantenen a l'exterior.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 3636/04, relativa

a avantatges del conveni relatiu a les oficines que es mantenen

a l’exterior, que formula l’Hble. Diputat Sr. Diego Guasch i

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

Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

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

pregunta va adreçada al conseller de Comerç, Indústria i

Energia, Sr. Josep Juan i Cardona. Des del Grup Popular

voldríem conèixer quins avantatges tendran els empresaris de

les Illes Balears com a conseqüència del desenvolupament del

conveni signat entre la comunitat autònoma de les Illes Balears

i la Comunitat Valenciana relatiu a les oficines que es mantenen

a l’exterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Diputat, això entra dins el

que deia fa un moment de tractar que cada empresa tengui un

pla de promoció o tengui una promoció adequada a les

condicions o a les característiques de l’empresa. Hi ha

empreses que no poden anar a una fira, per la seva estructura,

però sí que es poden aprofitar i s’han d’aprofitar de les

possibilitats de la internacionalització, és a dir, d’exportar. La

vocació exportadora és un dels efectes o un dels objectius més

importants que ha de tenir la indústria de la nostra comunitat.

I així, no fa gaire dies, la Conselleria de Comerç, Indústria

i Energia va signar un conveni amb l’IVEX, l’Institut Valencià

d’Exportació, i prèviament ja n’havíem firmat un altre

d’idèntiques característiques amb INFOMURCIA, que és

l’entitat, depenent de la Conselleria també d’Economia i

Indústria de Múrcia, de la comunitat murciana, també

competent en promoció exterior. Vull dir-li que amb aquesta

signatura del darrer conveni sumam en total unes 80 oficines

arreu del món, a disposició dels empresaris de les Illes Balears;

i aquí sumam les oficines del COPCA de la Generalitat

Valenciana, que es va signar la legislatura passada no,

l’anterior, i aquests dos darrers convenis. Per a què serveix

això? Doncs serveix per donar servei a les nostres empreses,

sobretot perquè puguin formar entre les diferents empreses

consorcis d’exportació, perquè es puguin promoure o aprofitar-

se missions comercials, perquè es puguin també aprofitar

missions comercials inverses, perquè es puguin realitzar estudis

de mercat en el punt concret que una empresa determinada de

les Illes Balears vulgui estudiar o vulgui preparar a l’estranger,

a la ciutat o a la regió concreta de l’estranger i, sobretot, per

contribuir a la internacionalització de les nostres empreses.

Aquests convenis, aquest servei, s’inclourà dins el Pla

d’internacionalització de l’empresa balear que estam ultimant

i que crec que per a aquest estiu tendrem ja determinat i

podrem fer públic, de cara a poder-lo ja posar en marxa a les

pròximes campanyes.

Moltes gràcies, Sr. President.

I.8) Pregunta RGE núm. 3634/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a equiparació del complement de destinació dels

funcionaris de les Illes Balears i els de Canàries.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 3634/04, relativa

a equiparació del complement de destinació dels funcionaris de

les Illes Balears i els de les Canàries, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

Abans de formular aquesta pregunta, m’agradaria fer una petita

observació, com bé sap el conseller d’Interior s’ha produït un

error de transcripció a l’hora de redactar la pregunta dins

l’ordre del dia i allà on diu “complement de destinació” ha de

figurar “complement d’insularitat”, per tant pas a redactar la

pregunta tal i com hauria d’haver estat transcrita.

Sr. Conseller, de quina informació disposa la Conselleria

d’Interior respecte de l’equiparació del complement

d’insularitat dels funcionaris de la comunitat autònoma de les

Illes Balears respecte dels de Canàries? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

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

Diputat, efectivament, com vostè ja sap una de les

reivindicacions històriques dels funcionaris de l’administració

de l’Estat a les Illes Balears ha estat la reclamació d’equiparar-

se el plus d’insularitat amb les Illes Canàries. A la vista

d’aquesta històrica reivindicació, l’anterior Govern central del

Partit Popular va introduir a la Llei d’acompanyament de

mesures fiscals dels pressuposts de l’any 2004 una disposició

addicional dotzena, mesures d’actualització del plus
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d’insularitat, tant pel que fa a les ciutats de Ceuta i Melilla com

a les Illes Balears.

Aquesta disposició addicional estableix la previsió que

durant l’any 2004 s’han de fixar aquestes indemnitzacions per

a residència, modificar les seves quanties i adaptar-les a la

realitat actual, això és, equiparar-la a les Illes Canàries.

Aquesta i no altra és la realitat que durant l’any 2004 s’ha

d’aplicar del augment del plus d’insularitat.

Li assenyalo això perquè el passat dia 1 de juny va sortir

publicat a un mitjà de comunicació local una entrevista a

l’actual Delegat del Govern on, de forma sorprenent, deia que

el Partit Popular oferia a Balears aprovar un plus d’insularitat

amb 30 anys. Això és totalment fals, ja li he dit que la

disposició addicional dotzena de la Llei d’acompanyament dels

pressuposts estableix la previsió que durant l’any 2004 s’han de

fixar aquestes indemnitzacions per residència, modificar les

seves quanties i adaptar-les a la realitat actual. És a dir que

aquesta equiparació en el plus d’insularitat es du a terme dins

l’any i a partir del dia 1 de gener de l’any 2004.

Ara ens trobam, una vegada més, davant mentides o mitges

veritats dites per representants del Partit Socialista; miri, en

aquesta entrevista, el Delegat del Govern diu el dia 1 de juny

que la voluntat del Govern socialista és equiparar el funcionari

de Balears al de Canàries en dos o tres anys, i resulta que el

dijous, dia 3 de juny, el Delegat del Govern va tenir una reunió

amb els representants sindicals i els va dir que aquesta

equiparació no es podrà fer si no és almanco amb quatre o cinc

anys. Crec que queda clara quina és la voluntat del Govern

socialista en aquest tema.

Sr. Diputat, aquest tarannà del partit és el que crec que no

és veritat. Nosaltres confiam que, una vegada que es faci aquest

pas d’equiparar el plus d’insularitat de les Illes Canàries amb

Balears, la comunitat autònoma rebre de l’Estat també la

quantitat corresponent per fer el mateix amb els funcionaris de

la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir, Sr. Diputat?

I.9) Pregunta RGE núm. 3599/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a procediment de

contractació del projecte de soterrament del tren i estació

intermodal.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 3599/04, relativa

a procediment de contractació del projecte de soterrament del

tren i estació intermodal, que formula la diputada Sra.

Margalida Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

Voldria saber, ja que fa més d’un mes que va sortir a

informació pública el projecte bàsic i l’estudi d’avaluació

d’impacte ambiental del soterrament del ferrocarril i estació

intermodal a Palma de Mallorca, i tenint en compte que el

projecte bàsic que ha estat sotmès a informació pública du la

signatura de Global PM Consultores, voldria saber quin ha

estat el procés seguit per a l’adjudicació d’aquest projecte i

concretament a aquesta empresa.

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):

Sí, gràcies, Sr. President. Va ser per concurs obert.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, d’acord amb el que

vostè me respon, aquest concurs obert no sé si és una

convocatòria pública o va ser un expedient de contractació que

es va fer directament, com diu en alguns casos. Per tant, supòs

que vostè diu que va ser una convocatòria pública i nosaltres,

evidentment, el que hem fet, per saber evidentment que ha estat

així, hem demanat i hem solAlicitat l’expedient de contractació

i volem tenir la seguretat que aquesta adjudicació directa

s’ajusta a la legalitat, per tant, esperem que s’hi ajusti.

Dir-li, Sra. Consellera, que un projecte d’aquesta estació

intermodal és massa important per al futur del transport i

també, evidentment, per a Palma, perquè es faci un projecte

sense un debat social previ. Nosaltres entenem que el fet de

només un mes i, a més, moltíssima gent tampoc ni se n’ha

assabentat per tal de poder fer alAlegacions, creim que no és una

manera de precisament debatre un dels temes més importants

que implica sobretot a Palma i que, per altra banda,

evidentment també implica, suposadament, el transport públic.

Dir-li que nosaltres, o des del nostre grup, creim que aquest

projecte és més un projecte urbanística que un projecte de

transport; creim que el fet de parlar fins i tot de posar tot un

seguit de vies no respon després a un interès real que hi hagi

per impulsar el tren i per impulsar l’autobús, i per tant

consideram que aquest projecte s’ha d’emplaçar molt més

temps per tal de poder dur endavant un debat social important

que totes les organitzacions i colAlectius implicats en un tema

tan important, precisament puguin dir no només la seva, sinó

també que puguin aportar les seves propostes.

I per altra banda, també dir-li, Sra. Consellera, que esperam,

tot i que ens han dit que està a punt de sortir, el pla global de

transport per a precisament no fer actuacions d’aquest tipus que

valen molts de doblers, a un lloc que, a més, s’han pagat molts

de doblers i que són doblers dels ciutadans, no són doblers seus

...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Bé, anant a la pregunta real, va sortir

al BOCAIB de 31 de desembre del 2003, BOCAIB núm. 181,

el concurs públic, (...) és amb un concurs públic; perquè

nosaltres, Sra. Rosselló, li he de dir que procuram fer les coses

bé i procuram fer les coses dins la legalitat i procuram fer

concursos públics; procuram treure el projecte a informació

pública; procuram fer els estudis d’impacte ambiental i que la

Comissió Balear de Medi Ambient els estudiï. Li he de recordar

que no fa massa anys que els projectes del tren ni sortien a

informació pública i, a més, se’ls exonerava de fer estudis

d’impacte ambiental, i així va passar el que va passar. A

nosaltres ens agrada complir les normes, no ens agrada que ens

exonerin de res i ens agrada anar a la Comissió Balear de Medi

Ambient.

Jo he de dir que del projecte del soterrament nosaltres estam

orgullosos de tenir enllestit ja aquest projecte i que sigui a

informació pública; és el projecte ferroviari més ambiciós que

s’ha plantejat mai dins aquesta comunitat autònoma; és una

infraestructura que va ser aprovada per unanimitat de tots els

partits polítics el mes de març a la Comissió d’Ordenació del

Territori. Ara, pel que es veu vostès es volen desmarcar, no ho

entenc, vostès varen venir l’altre dia a veure el projecte a

l’estació, varen cridar els enginyers, varen dir que tot d’una hi

anirien i varen desaparèixer vostès, varen dir que tornarien i

varen esperar els enginyers fins a les dues del mig dia per

explicar-los els projectes, i jo demanaria que almanco, si vostès

diuen que tornen a l’estació, que els enginyers tenen molta

feina i els estaven esperant, almanco tornin i els explicaran el

projecte. Però ja dic que és la infraestructura ferroviària més

important que permetrà un tren cada tres minuts en circulació;

és el futur real del ferrocarril a l’illa de Mallorca.

I li he de dir que vostès ara, com que veuen que nosaltres

feim coses en transport públic, els posa nerviosos perquè no els

agrada, perquè nosaltres en onze mesos hem fet, hem licitat,

estan en marxa, adjudicades, coses en marxa i en informació

pública molts més projectes en transport ferroviari que els onze

primers mesos del pacte de progrés, i això vostès ho hauran de

reconèixer. Per tant, nosaltres estam molt contents del que hem

fet, a més que estam arreglant doncs l’única infraestructura

ferroviària que vostès varen fer, que és la “xapuça” del tren de

Manacor, que vostè va exonerar d’estudi d’impacte ambiental

i que encara ens hauria de contestar perquè fa fer aquesta

exoneració.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 3626/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a generalització del "tot inclòs".

Passam a la pregunta número 10, RGE núm. 3626/04,

relativa a generalització del “tot inclòs”, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Conseller, avui de matí llegia els diaris i veia:

“Bares y restaurantes reducen las contratacions por la caida del

gasto de los turistas”; “Las patronales de bares y restaurantes

están preocupadas porque el “todo incluido” les está quitando

clientes”; “El “todo incluido” obligará a cerrar los bares”; “El

10% dels hotels de la Platja de Palma estan tancats”, etcètera,

això tot a la premsa d’aquest matí.

Tenc molta curiositat a saber què és el que volia dir vostè

quan va assenyalar que el 10%, en relació al “tot inclòs”, va

assenyalar que el 10% de places no era preocupant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No

record exactament el context en què vaig fer aquestes

afirmacions, segurament en el context d’una comparació amb

altres destinacions turístiques que, com vostè coneix

perfectament, estan en uns percentatges molt per damunt dels

nostres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Jo li diré en quin context ho va fer: en el context de

Turquia. Però li diré també exactament que no és el 10% de les

places turístiques que tenim aquí amb “tot inclòs”, segons la

seva consellera és el 18,6%. Per tant, o sigui, hi ha una petita

diferència; és a dir, m’agradaria saber perquè quan es fan

manifestacions públiques es diuen unes xifres que són més

baixes del que són realment.

En segon cas, l’important no és això, l’important és que en

el “tot inclòs” els que hi surten guanyant són els majoristes de

viatges. És a dir, la cervesa que es pagava abans aquí ara es

paga a Alemanya i per tant es desplaça la despesa al país

d’origen, i això és el que realment preocupa al Grup Socialista

i el que preocupa a la societat, com es pot demostrar cada dia
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en els diaris. Preocupa la destrucció de llocs de feina i ens

preocupa, sobretot, que a vostè, és a dir, quan una situació com

aquesta no li preocupa és que deu adoptar el punt de vista del

majorista de viatges; perquè jo crec que al majorista de viatges

no li preocupa la situació, a qui ha de preocupar és a la petita

i mitjana empresa, a la restauració, als bars que pateixen les

conseqüències.

Això és el que voldríem nosaltres, a veure si vostè el que

està és agafant el punt de vista del majorista de viatges i molt

ens temem que és aquesta la realitat. Ens temem que el seu

govern és un govern de personatges curiosos, avui de matí

mateix hem vist com el president del Govern ho podríem

assimilar a Walli perquè l’hem de cercar dins els escons

d’aquest sala i no el trobam, i vostè també un personatge,

diríem, seria una titella dels majoristes de viatges.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Miri, jo

vaig parlar d’un 10% d’establiments, i vostè podrà comprovar

les declaracions, i un 18% de places, i això jo ho he manifestat

públicament. Però he procurat venir amb els deures fets i

complerts, Sr. Alomar, i he procurat anar-m’en als informes de

situació econòmica que es feien ara fa un any, més d’un any,

quan vostè era conseller de Turisme, i què deien aquests

informes de situació econòmica objectius, no partidistes,

d’empreses serioses com Hispaling, que fa informes continus

de situació econòmica per a les empreses, què deien fa tretze

mesos aquests informes de la situació econòmica de les illes, de

la pressió dels majoristes de viatges, dels preus i del “tot

inclòs”?

Jo li llegiré, li record, no fa falta que li insisteixi que fa

tretze mesos el conseller de Turisme era un senyor que li deien

Celestí Alomar i Mateu, aquests informes deien: “Los precios

hoteleros han experimentado una considerable reducció a la

baja como consecuencia de la presión ejercida por los tour

operadores”. Una situació claríssima de debilitat de la nostra

oferta, d’un destí que va dedicar tres anys a derrumbar i

destruir la seva pròpia imatge.

(Remor de veus)

“En cambio, los precios de la oferta complementaria se

mantienen en unos niveles elevados, lo que produce una

disminución de la competitividad del destino y provoca un

aumento, considerable también, de hoteles que ofrecen el “todo

incluido” como producto básico”. El “tot inclòs”, Sr. Alomar,

no embulli més el personal, no l’ha inventat ni el Sr. Flaquer ni

el Sr. Matas ni aquest Govern, el “tot inclòs” és una modalitat

estesa a moltíssims destins turístics que vostè coneix

perfectament. I per cert, el que m’agradaria demanar-li és: què

va fer vostè contra el “tot inclòs”? Res, absolutament res.

(Remor de veus)

Idò jo li explicaré que a l’any 99 el Govern del Partit

Popular, abans que vostè fos conseller de Turisme, amb

l’aprovació de la Llei general turística, ja va penalitzar,

precisament en els intercanvis turístics aquells hotels que

practicassin la modalitat del “tot inclòs”. Per tant, el primer

govern que ha actuat contra això ha estat el del Partit Popular,

l’únic que ha estat ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 3637/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a aigües depurades per a regadiu a l'illa

de Menorca.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 3637/04, relativa a

aigües depurades per a regadiu a l’illa de Menorca, 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, senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera, com que els que presumeixen de dur la bandera de

l’ecologisme i del medi ambient ben poca cosa van fer els

darrers quatre anys per a les nostres illes, i avui aquí també ho

hem pogut veure amb les respostes dels consellers, el que, des

del Grup Popular, voldríem saber és quines previsions té la

Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb la utilització

d’aigües depurades per al regadiu a l’illa de Menorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats i diputades. Tal com

es contempla al conveni que es va firmar dia 20 de febrer

passat, amb el ministeri, tres són els projectes de regadiu que

tenim per a l’illa de Menorca: les aigües depurades de la

depuradora des Mercadal, de Ciutadella sud i de Maó-Es

Castell. La conselleria negocia en aquests moments uns

terrenys, i parlam d’uns 165.000 metres, per fer possibles

aquestes actuacions, ja que nosaltres hem de posar a disposició

del ministeri els terrenys i el MAPA és qui ha de fer les

actuacions, com així vàrem convenir, ens partírem entre el

MAPA i nosaltres, o el Govern, ens partírem les actuacions,

unes les fa el Govern de les Illes directament i unes altres les fa
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el MAPA, però sempre el Govern de les Illes ha de posar els

terrenys a disposició.

Resumint, en aquestes actuacions el pressupost total rondarà

uns 11 milions d’euros i augmentarà la superfície regable amb

més de 500 hectàrees dins l’illa, beneficiant amb això més de

agricultors. Esperam que unes d’aquestes obres ja es posin en

marxa a finals d’any i la resta dins l’any que ve, dins el 2005.

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 3635/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a projecte d'EDAR de Cala

en Porter.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 3635/04,

relatiu a projecte d’EDAR a Cala en Porter, que formula

l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys del

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

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

primer lloc demanar disculpes al Sr. Conseller per la meva

reiterada petició per interessar-me per aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Sí, gràcies, President, senyores i senyors diputats. Per

contestar-li la pregunta que vostè ha formulat, jo li diria que

m’encantaria ara que el diputat, me pens que era d’Esquerra

Unida, de la passada legislatura, fos aquí, perquè vostè no es

cansi de demanar d’aquesta informació.

Miri, vostè sap que vàrem signar un conveni, on en aquest

conveni és imprescindible que l’ajuntament aporti els terrenys.

Perquè es ves la bona voluntat que volem arreglar aquest tema,

abans que aportàs els terrenys el Govern ha licitat l’assistència

tècnica per redactar el projecte. Dia 21 d’aquest mes, dia 21 de

juny, acaba ja el termini de licitació per encarregar l’assistència

tècnica i encara, a hores d’ara, l’ajuntament no ha fet ni cessió

de l’ús ni del terreny de la depuradora.

El que queda patent, el que és evident és que de protecció,

de preocupació, d’estar devora la gent que pateix les olors, hi

pot haver partits que dominen aquest llenguatge, els fets,

lògicament, no les dominen. Esper que dia 21 de juny, que

acaba la licitació d’aquest projecte, de l’assistència tècnica,

l’ajuntament hagi cedit amb escriptura pública el terreny i l’ús

per poder fer la depuradora de Cala en Porter. Si no és així, jo

el que faria és, d’una vegada per totes, oblidar-nos d’aquest

tema i anar-nos a altres llocs de l’illa de Menorca que fa falta

invertir. El que no pot ser és compleixi el Govern els seus

deures, les seves feines i l’ajuntament no les compleixi.

Me pens que les qüestions de tema territorial respecte dels

terrenys estaven resoltes. Si hi ha qualque qüestió del Pla

territorial de Menorca o de dificultat de poder declarar

d’interès general aquesta obra, jo no en som el responsable,

quan dic jo, venc a dir el Govern balear; hi hauria altres

institucions que serien els responsables, en aquest cas no

governades pel Partit Popular. No tengui dubte, Sra. Diputada,

que el que farà el Govern és complir i compleix ja, i dia 21

acaba la licitació, del que va signar amb el Batle d’Alaior i

davant els veïnats de Cala en Porter.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula l’Hble.

Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

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

perquè evidentment el Govern balear en aquest cas s’ha

anticipat al conveni que es va signar, o sigui, el conveni

quedava pendent, tal com ha confirmat ara el conseller,

quedava pendent que havien d’entregar els terrenys; els

terrenys encara no han estat entregats, però el Govern balear ha

fet la seva feina, s’ha anticipat a la seva feina. Llavors, podem

dir que els veïns de Cala en Porter, que es varen passar quatre

anys, la darrera legislatura, cercant en Walli, ha hagut d’arribar

el Partit Popular per trobar-lo i donar solucions. Gràcies.

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

Parlamentari Socialista, sobre infraestructures sanitàries.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 1702/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

infraestructures sanitàries. En nom del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Presentem

avui una interpelAlació a la Conselleria de Sanitat, per tal de

saber com estan determinades infraestructures a la nostra

comunitat. Aquesta interpelAlació no té idea de continuar amb

una moció posteriorment. Aquest diputat és la primera vegada

que fa una interpelAlació sense moció, perquè, normalment,

quan prepares una interpelAlació ja fas els punts de la moció que

presentaràs posteriorment, en aquest no perquè nosaltres el que

volem fer són unes preguntes molt concretes, 9 preguntes, i

volem que vostè, Sra. Consellera, ens ho contesti el més

concretament possible.

No pensam en cap moment tampoc donar-li les culpes de si

pensam que alguna va retardada o no perquè sabem ...

EL SR. PRESIDENT:
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Un poquet de silenci, si són tan amables.

EL SR. GASCÓN I MIR:

... perquè sabem que amb l’administració és molt difícil

complir els terminis normalment, ho sabem per experiència

pròpia, aquest diputat ho sap per experiència pròpia i també he

vist, ahir, que vostè presentava, amb la Sra. Cirer, determinades

actuacions a Palma, una d’elles era sa Graduada, que jo record

que va presentada l’any 98 ja pel Sr. Corcoll, vull dir que fa

molt de temps. Això ens ha passat a tots, per tant jo no pens

donar culpes a ningú, entre d’altres coses perquè també tenc

bastant assumit, perquè no es cansa de repetir-ho de què el

pacte és el culpable de bastant de els coses. Per tant, entre açò

i les preguntes que fan els seus diputats sobre aquest tema que

vostè contesta, jo tenc bastant clar qui és el culpable de tot.

Bé, primer voldríem saber, perquè a la premsa vam llegir un

dia que l’hospital de Manacor, segons el gerent, deia que

l’hospital de Manacor quedava petit, probablement perquè es

va fer una unitat de psiquiatria, que jo crec que era necessària

fer-la; però aquest comentari va sortir en premsa i per tant la

primera pregunta que jo li faria és si pensa la consellera que és

necessari ampliar l’hospital de Manacor i, si és així, quan

pensen fer aquesta ampliació.

Respecte a Son Dureta, de Son Dureta avui no parlarem si

el lloc és l’adient o no, nosaltres ja sap que pensam que

s’hauria de reformar l’hospital existent, però és evident que, si

som generosos, amb menys de sis anys no es pot fer un

hospital, jo crec que seran deu, però bé, amb menys de sis anys

no es pot fer un hospital. Per tant, si Son Dureta està malament,

que hi està, des de fa molts anys s’està deteriorant, nosaltres

volem saber si tenen un pla de manteniment no per a aquest any

sinó global, fins que es faci aquest hospital de Son Espases. Per

tant, la segona pregunta que li faríem és quin pla de

manteniment tenen per a Son Dureta i què s’ha de millorar i

amb quina cadència aquests anys fins que s’inauguri el nou. I

també, quan començarà la construcció del nou centre?

I també respecte de Son Dureta, ja que amb preguntes

escrites hem vist que el cost del que anomenem peonades és

important, sabem que sembla ser que a l’hospital de Son

Dureta, el nou de Son Espases, serà el mateix que el de Son

Dureta però més petit i més allargat, volem saber si també

s’aprofita per augmentar el número de quiròfans, el número de

llits, etcètera. Per tant, demanam, tercera pregunta, pensen

mantenir els quiròfans i llits dels plànols existents o s’han

revisat? S’han revisat també altres coses? Açò seria una tercera

pregunta que li faria.

Respecte de l’hospital de Menorca, estava previst, segons

el primer projecte, un hospital amb quatre quiròfans.

Posteriorment, el Govern anterior va fer una revaloració i

d’acord amb les associacions de veïns i també amb el consell

insular es va decidir fer uns canvis en el centre, uns canvis que

comportaven que en lloc de quatre quiròfans fossin cinc; que hi

havia un quiròfan de cirurgia major ambulatòria; que hi hauria

més habitacions per als metges de guàrdia; que hi hauria un

hospital de dia de psiquiatria, molt defensada per una

exdiputada d’aquest Parlament, del Partit Popular, i que es va

aconseguir i unes quantes coses més. Això es va fer, no es va

poder ampliar el número de llits, donat que aquest hospital i el

terreny no donava més de si. L’hospital de Menorca du un molt

important retard, jo tenc aquí, fixi’s, de l’any 98, i aquí dels

pressuposts del Govern central del 97 fins al 2001, que diuen:

“Apartado de sanidad, la creación del nuevo hospital se ha

presupuestado en 2.350 millones, a repartir en cuatro años,

100 el 99, 500 el 2000, 1000 el 2001 i 750 en el 2, para abrirlo

el 2003". Miri si retard en du. I també: “El Insalud cree que el

hospital podría inaugurarse el 2003", això deia el director

provincial aleshores de l’Insalud. Per tant, retard, com li deia

abans, tots els centres en tenen, però volem saber com està

l’hospital.

Però el que volem saber exactament és que, com van dir que

es feia una revisió dels plànols, i després hi va haver unes

declaracions en les quals es deia que després d’aquesta revisió

havia augmentat un quiròfan; hi va haver gent a l’hospital que,

bé, que ens va agradar que s’augmentés un quiròfan, però

després deien que hi hauria cinc quiròfans, cinc quiròfans i un

d’ells seria el de la cirurgia major ambulatòria. Per tant, els

plànols serien els mateixos després de la revisió del Sr. Corea.

Jo volia saber si han revisat els plànols, com van dir, de

l’hospital de Menorca i han augmentat els quiròfans o

segueixen sent cinc, com estaven projectats? I també si s’han

fet altres canvis dels que va fer el Sr. Corea, Corea o Correa, no

sé ben bé el nom, quan Governava el pacte de progrés?

Respecte del Canal Salat, vàrem tenir una compareixença

seva, a petició nostra, a la Comissió de Sanitat. Miri, jo he

trobat aquí una resposta del Secretario de Estado de Relaciones

con las Cortes que deia que “Las obras se iniciarán a lo largo

del 2001 y su conclusión a final de año para usarlo el 2002".

També duen retard aquestes obres, jo tenc aquí confirmant això

el Sr. Rodrigo de Santos i altres preguntes d’alguna diputada

del seu grup; però el que volem saber, ja ho vam preguntar això

a la comissió i vostès ens va dir, en definitiva, que no s’havien

fet canvis en el centre de salut, entenc jo, nosaltres vàrem

plantejar que s’havia de treure la diàlisi d’allà, sembla ser que

continua sense posar-se, que és allò que pensam nosaltres que

s’ha de fer. Però darrerament hi ha hagut unes declaracions del

gerent i allà on deia que havia retardat un poc perquè s’havien

de revisar els plànols i s’havien fet modificacions. Nosaltres

voldríem saber quines modificacions s’han fet, jo tenc el plànol

aquí reduït i pens que no se n’ha feta cap, s’ha retardat perquè

les coses són així i punt, però modificacions no se n’ha feta

cap.

Per tant, s’ha revisat els plànols del Centre d’Especialitat

del Canal Salat? Quan preveu vostè que començaran les obres?

Fa 11 mesos ara del dia 2 de juliol quan vostè es va seure en el

Consell de Govern, fa 11 mesos, d’aquí 25 dies farà un any i hi

ha coses que s’han anunciat com sempre feim, però no s’han

començat. Nosaltres pensam que vostè va curta de pressupost

i estam esperant començar les coses tal vegada el novembre del

2004 per haver de pagar poquet de tot, excepte dels hospitals

de Menorca i d’Inca. 

S‘està acabant el temps Sra. Consellera i jo volia preguntar-

li respecte a Eivissa, vostè va dir que pediatria..., vaja hi havia

uns comentaris de vostè i altres persones sobre el servei de

pediatria que és veritat que està molt malament. Voldríem saber

quan començaran les obres, si és que han de començar aquest
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any les obres de Ca’n Misses, quan començaran perquè sembla

ser que estaven pressupostades ja sembla ser, segons va dir

vostè, per a l’any 2003. Llavors volien saber..., la sisena

pregunta seria aquesta. I la setena seria el Centre de Salut de

Vila quan començarà. Sabem que hi ha hagut problemes durant

molts d’anys en els terrenys d’aquest centre. Però voldríem

saber com està aquest tema.

Sobre Formentera només fer un comentari. Hem tornat a

veure a Formentera que vostè anuncia que hi haurà un sala de

parts, nosaltres pensàvem que estava clar que no es faran parts

a l’Hospital de Formentera i si hi ha un part urgent,

evidentment si hi ha un quiròfan es podrà fer en el quiròfan. Per

tant, volem saber si es pensen fer parts a Formentera

directament, les 24 hores del dia, perquè això ha creat confusió

i ens han telefonat sobre aquest tema. Jo crec que estàvem

d’acord, vostès i nosaltres, de què en principi no s’havien de fer

parts a Formentera, excepte és en cas d’emergència i per a una

emergència en principi basta un quiròfan, no és necessària una

sala de parts infrautilitzada.

I per últim la novena pregunta seria quan s’obrirà el Centre

de Sant Miquel de Ciutadella? El Centre de Sant Miquel de

Ciutadella està acabat, nosaltres sabem que en el pressupost, en

el contracte de gestió de l’hospital de l’àrea de Menorca estan

pressupostats 1.200.000 euros, si no és així vostè ens ho podrà

corregir. Però el fet és que encara no ha sortit la licitació ni per

al mobiliari. Per tant, voldríem saber quina cadència d’obertura

tendrà aquest centre i quan es podrà començar, atès que entre

altres coses hi ha bastants malalts menorquins que, com vostè

sap, estan fora de l’illa a càrrec, uns del consell, uns altres del

Govern balear i uns altres a càrrec de la butxaca dels ciutadans

i que podrien estar a l’Hospital de Sant Miquel.

Per tant, Sra. Consellera i acab, Sr. President, són 9

preguntes molt concretes que voldríem que ens contestés per

aclarir aquestes situacions i poder tenir informació concreta

sobre aquest assumpte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Té la paraula l’Hble. Consellera de

Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Sr. Gascón, jo no li donaré la culpa ni al pacte, ni a ningú, jo

crec que allò que hem de fer en aquest moment és mirar cap

endavant i aconseguir entre tots i més d’un fòrum i en un marc

de negociació d’un pacte de salut entre totes les forces

polítiques, crec que allò que hem de fer entre tots és mirar cap

endavant. Dit això, crec que efectivament s’hagués pogut

millorar moltíssim la gestió i probablement a dia d’avui

hauríem pogut tenir un poc més avançades les infraestructures.

Però evidentment aquesta és la meva opinió i com vostè deia en

la seva intervenció, segurament el retard es du des de fa temps.

Dit això a mi m’agradaria dir que he d’agrair aquesta

possibilitat d’intervenir per explicar quines són les actuacions

que du a terme la Conselleria de Salut en matèria

d’infraestructures sanitàries, perquè els he de dir que des de la

conselleria estam fent un gran esforç, un autèntic esforç per tal

de poder fer que tots els ciutadans de les nostres illes tenguin

les infraestructures sanitàries que realment es mereixen, no

només hospitals als que vostè principalment ha fet referència,

sinó també als centres de salut. Aquells centres o unitats

bàsiques de salut, aquells centres sanitaris d’Atenció Primària

que en el meu criteri i a criteri de la conselleria, són la porta

d’entrada de tots els ciutadans al sistema sanitari públic i per

tant, hem de millorar tan en qualitat com en quantitat per tal de

poder millorar la seva accessibilitat. Des de la conselleria s’està

fent un esforç realment important, com li deia, com el que mai

s’havia fet. 

I és veritat el que vostè diu Sr. Gascón que no ens sobren

els recursos econòmics, és veritat. Ens hem trobat una situació

molt complicada, que jo estic convençuda que mitjançant el seu

suport i l’ajuda del Ministeri de Sanitat i del Govern central

aconseguirem millorar, però efectivament és una situació

financera complicada a l’hora de plantejar-te noves actuacions

i dur endavant infraestructures tan importants com és un nou

hospital de referència de la nostra comunitat, una sèrie de

centres de salut d’Atenció Primària, 3 nous hospitals que ja

estan en construcció a la nostra comunitat. Tot això ens fa

plantejar que hem de menester vies alternatives de finançament

i efectivament això du un estudi, perquè a més som la primera

comunitat autònoma que hem acudit a aquestes noves línies de

finançament i això evidentment ho vàrem fer amb tota la

prudència i amb tota la responsabilitat i tenint-ho tot ben femat

per tal de no equivocar-nos. I efectivament, a finals de

legislatura, sobretot Atenció Primària, siguin realitat tots els

centres de salut que ens hem plantejat, els tres hospitals que

estan en marxa i a la següent legislatura el nou hospital de

referència també sigui una realitat, no només per als ciutadans

sinó també per als professionals que hi fan feina.

Vostè em planteja una sèrie de qüestions, li diré que jo crec

que a més d’una li he contestat a través de preguntes escrites,

documentacions, a la Comissió de Salut i que probablement

algun detall avui en aquesta tribuna no li podré contestar

perquè no duc les dades aquí. Li contestaré sobretot, perquè

vostè sap que una interpelAlació és molt oberta i efectivament

ens podem trobar en aquesta situació. Els 5 quiròfans de

l’Hospital de Menorca, per exemple, li deia abans que en

aquest moment no sé si són 5, o si són 6, però em compromet

a enviar-li per escrit. Però allò que sí li puc dir és que més

d’una qüestió li puc contestar perquè aquesta consellera s’ha

implicat personalment perquè aquestes infraestructures

sanitàries fossin una realitat. Crec que és una prioritat per a

aquest Govern culminar totes aquestes infraestructures

sanitàries que es faran, no només amb la voluntat d’aquesta

consellera, no és mèrit d’aquesta consellera, sinó jo crec que

especialment del President del Govern i de tot el Govern, en el

qual el President està al cap, tots tenim clar que els ciutadans

de les nostres illes es mereixen un sistema sanitari de primer

ordre i per tenir un sistema sanitari de primer ordre ens hem de

plantejar, hem de prioritzar tota la construcció d’aquestes noves

infraestructures sanitàries a les que faré referència. I també la

remodelació, ampliació, reforma, substitució de tots aquells
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centres sanitaris, hospitalaris o d’Atenció Primària que han

quedat obsolets i que necessiten una millora.

Dit això, dir-li que els esforços que estam fent des del

Govern van dirigits en un sentit molt concret. Estam fent i ens

hem plantejat fer 4 nous hospitals, li ho he dit al començament,

3 d’ells ja estan en funcionament, l’Hospital d’Inca, està en

marxa l’Hospital de Menorca i que vostè coneix molt bé i

també està en marxa l’Hospital de Formentera, el seu projecte

d’execució està a punt d’entregar-se pel gabinet tècnic que va

guanyar el concurs. A més d’aquests 4 nous hospitals també

tenim un Pla d’infraestructures sanitàries elaborat per la

conselleria en el que es contempla la construcció, o l’execució

de 55 actuacions a l’àmbit d’Atenció Primària. És a dir, 55

nous centres sanitaris per dir-ho d’alguna manera, dels quals 39

són totalment nous, centres sanitaris que actualment no

existeixen i que existiran, esperem, d’aquí a l’any 2007 a totes

les illes i 16 reformes d’aquells centres d’Atenció Primària que

li comentava que necessiten, o bé una ampliació, o bé una

substitució, o bé simplement una millora perquè han quedat

obsolets. A part de totes aquestes actuacions, evidentment i

com vostè feia referència, també fa falta tenir un Pla de

manteniment de les actuals infraestructures sanitàries, fins que

entrin en funcionament les noves. Per exemple, l’exemple més

evident i que vostè ha comentat és l’Hospital de Son Dureta. A

l’Hospital de Son Dureta no només ens plantejam fer un

hospital nou, sinó que a més ens hem de plantejar

necessàriament mantenir-lo fins que aquest hospital nou estigui

absolutament en funcionament i això ho tenim previst.

Dit això jo sí li vull contestar a cada qüestió que vostè ha

plantejat concretament. L’Hospital de Manacor, efectivament

aquest hivern ens vàrem trobar amb un problema, l’espai que

ocupa la unitat de psiquiatria és la que s’emprava antigament,

o anteriorment, per muntar, habilitar la unitat de curta estada,

és a dir, per a aquelles contingències dins la campanya d’hivern

quan tots sabem que augmenten les urgències, o augmenten les

hospitalitzacions derivades de les temperatures i ens vàrem

trobar aquesta situació. Evidentment enguany ens ha obligat a

derivar aquests pacients que no podien ser hospitalitzats a

l’Hospital de Manacor, enviar-los a l’Hospital de Son Llàtzer,

al final han estat en total si no record malament uns 46

pacients. Però tot i això, el gerent amb molt de criteri i aquesta

consellera pensam que hem d’augmentar la resolució de

l’Hospital de Manacor al màxim, hem d’evitar al màxim

possible que els ciutadans de Manacor s’hagin de desplaçar a

Palma per rebre una assistència sanitària. Per tant, una de les

necessitats prioritàries dins l’Hospital de Manacor és cercar un

espai per tal de poder fer que aquesta unitat de curta estada es

pugui habilitar a l’Hospital de Manacor i això és el que ha

plantejat el gerent i ho intentarem reflectir en els pressuposts de

l’any que ve.

Respecte a l’Hospital de Son Dureta, efectivament Sr.

Gascón li he de donar la raó de què està molt malament quant

a infraestructura, no professionalment perquè tenim els millors

professionals de la comunitat autònoma. Però sí que és veritat

que és necessari fer una construcció urgent, una nova

construcció urgent a petició mateixa del sector. Tenim aquest

pla de manteniment, que jo li passaré detalladament, hi ha la

compra d’un nou accelerador, adequació d’instalAlacions

tècniques vàries, obres de reforma de banys del pavelló C,

obres de condicionament de zones comunes interiors i un seguit

d’actuacions que des del Servei de Salut han considerat que

eren les que probablement serien necessàries abans de tenir fet

el nou hospital. Aquest nou hospital va bé, en aquest moment

s’està adaptant el projecte guanyador del concurs en el nou

solar i jo estic convençuda de què prest els ciutadans de les

nostres illes veuran que és una realitat i que no es retarda més

aquesta execució d’obra.

L’Hospital de Menorca, és cert que va du un retard,

nosaltres crec que l’hem accelerat molt, està molt bé, vostè hi

pot passar quasi cada dia i veurà que l’estructura ja està

culminada, o està a punt de fer-se, com em deia l’arquitecte, el

Sr. Corea i efectivament hi ha hagut dues modificacions quant

al projecte, o l’execució de l’obra. Però li puc assegurar que va

per bon camí. Canal Salat, efectivament també és una de les

infraestructures que més retard duia, però jo li dic que vull

mirar cap endavant, no vull cercar culpes. Allò que aquesta

consellera i aquest Govern volen fer és culminar d’una vegada

totes aquelles infraestructures sanitàries de les nostres illes que

estan pendents i que tan necessàries són per tenir un servei

sanitari com el que ens mereixem. Canal Salat es va aprovar pel

ple de l’Ajuntament de Ciutadella fa unes setmanes l’acord

corresponent i està pendent de signar un acord per tal de poder

finançar-lo a través de la dinàmica de cessió de crèdits, que ja

li he explicat a la comissió.

Quant a Eivissa, està a punt de començar-se les obres de

pediatria i de diàlisi, que també ja he explicat molt bé a les

comissions de Salut perquè m’han demanat una sèrie de

preguntes al respecte. Estan a punt de començar, s’ha

consensuat amb els professionals, al principi hi va haver un poc

d’aldarull, però al final, segons m’indica el gerent, està

totalment consensuat. El Centre de Vila està a punt d’adjudicar-

se el projecte, es varen obrir les pliques i si no record

malament, s’han presentat 7 o 8 propostes en aquest concurs de

redacció de projecte. Per tant, jo esper que en els propers dies

puguem adjudicar el projecte guanyador. Dir-li que en aquest

solar hi havia un problema i és que hi havia un torrent que hi

passava i ho hem hagut de tenir en compte per tal de poder

licitar el projecte.

A Formentera respecte la sala de parts, crec que ja li ho

havia comentat que efectivament està prevista la sala de parts.

És a dir, és un projecte que jo vaig heretar com a consellera de

Salut i l’he duit endavant. Està prevista la sala, el que passa és

que vàrem comentar que si es farien els parts o no, seria una

decisió tècnica que hauríem de comentar i a més, es duria en

consens. Jo esper que entre tots ens puguem posar d’acord per

saber si efectivament fa falta o no, o es poden prendre mesures

al respecte.

I respecte el Centre de Salut de Sant Miquel dir-li que, crec

que era la darrera pregunta que vostè em formulava,

efectivament es va acabar, però es va acabar sense preveure ni

l’equipament, ni la dotació de personal. Dir-li que només en

capítol 1 de dotació de personal, si no record malament, era

necessari més d’1 milió d‘euros. Vostè coneix la situació

financera que ens hem trobat i el capítol 1 no és el mateix que

el capítol 6. Per tant, estam cercant els recursos adients per tal

de poder posar-lo en marxa. És una qüestió que jo

personalment li he ofert també a la Presidenta del Consell
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Insular de Menorca per saber si ho podríem dur conjuntament

des de la lleialtat institucional.

Dit tot això, crec que més o manco li he contestat a les

preguntes que vostè formulava. Per tant, només dir-li que crec

que des de la conselleria, des del Govern de les Illes Balears

s’està fent un gran esforç per tal de culminar totes aquestes

infraestructures, no hi ha cap altra comunitat autònoma que faci

aquest esforç per fer 4 hospitals nous i més de 50 centres

sanitaris en Atenció Primària, a més de mantenir els que

actualment tenim i a més, d’incorporar les noves tecnologies a

totes les infraestructures. Crec que és un gran esforç, crec que

ho feim des de la restricció pressupostari que nosaltres tenim,

però també crec que és molt important poder dur-lo endavant

si, com deia al principi, volem tenir un sistema sanitari de

primer ordre per als nostres ciutadans i també, ara que ve

l’estiu, per a tots els turistes, per a tots els desplaçats que ens

vénen a veure i que també es mereixen una atenció sanitària

com Déu mana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument davant

d’aquesta interpelAlació que fa el Grup Parlamentari Socialista

i que ja ha anunciat que no durà incorporada després una

moció, eren simplement preguntes per rebre informació de com

es troba la situació d’infraestructures hospitalàries, o sanitàries

en general. Bé poc hi ha a dir des dels altres grups de

l’oposició, si simplement són exclusivament preguntes, però

pareixeria si no es deia res que no es donava importància a

aquest tema i en tot cas jo crec que seria bo fer unes

consideracions, la consellera ha començat com ha dit i després

no ha seguit.

Nosaltres pensam que seria una bona cosa que en el tema de

les infraestructures bàsiques sanitàries hi hagués un acord, a ser

possible, entre totes les forces polítiques i si no és possible

entre la major part d’aquestes forces polítiques. Vull dir que

això seria possiblement un tema per al famós pacte per la salut

i que no sabem massa bé cap on vol caminar i en canvi això sí

seria un possible lloc de debat i desitjablement de trobada de

fer un esquema per veure com estam en el tema

d’infraestructures sanitàries, quines són les prioritàries, quines

s’han de fer en el futur i de temporalitzar-les i això també

donaria peu a cercar conjuntament els recursos necessaris

perquè es poguessin dur endavant.

Jo crec que perquè això pugui anar en aquest sentit, pensam

que seria desitjable, seria bo que per part de la conselleria es

renunciés, ja sé que això és molt difícil, però renunciés a voler-

se apuntar gols successivament i encara que aquests gols

venguin d’èpoques anteriors i únicament s’estiguin

desenvolupant i tal vegada amb una actitud modesta i amb una

actitud de colAlaboració entre forces polítiques podríem arribar

a millorar el conjunt de les infraestructures i millorar aquest

finançament. Per què dic això de la posició modesta? Perquè

massa repetidament i avui també, es diu: “que s’ha fet un

esforç, com no s’havia fet mai. Aquesta conselleria s’ha

implicat personalment”. Només faltaria que la conselleria no

s’impliqués personalment en aquests temes. Estan en marxa 3

hospitals, com si aquests hospitals haguessin sortit en aquesta

legislatura del no res i en alguns casos estan en marxa plànols

perquè no hi ha cap obra començada. Repetidament es diuen

aquestes coses i ja dic, jo crec que seria bo no fer excessius

anuncis, no anunciar coses que anunciava el Govern del pacte,

algunes venien d’abans, programacions d’infraestructures

sanitàries que jo he vist anunciades fa poc temps i que venien

del 97 o 98, concretament estic parlant dels centres de salut de

la ciutat d’Eivissa, com una novetat i venia de l’època de

l’INSALUD, abans de la passada legislatura.

Per tant, una certa modèstia i cercar la colAlaboració tal

vegada seria el millor per tractar de resoldre aquests temes i no

anunciar de manera reiterada el mateix tema, quan les passes

que es van fent són poquetes i són poquetes perquè com ha dit

el Sr. Gascón, també les obres públiques són complicades i

solen tendir al retard, tan si ho administra un com si ho

administra un altre i a pesar de la bona voluntat que hem de

suposar a tots. El Sr. Gascón dirà que si sent que s’ha donat

resposta a totes les seves preguntes que eren molt concretes, jo

crec que algunes coses queden encara massa a l’aire. Per citar

un exemple l’Hospital de Manacor diu: “s’ha de cercar un

espai”, sembla ser que el problema està detectat fa temps i

encara s’està cercant un espai. Bé seria desitjable que aquest

espai es trobi aviat i es solucioni. 

I en qualsevol cas des del nostre grup oferir la colAlaboració

de cara a la millora d’aquestes infraestructures, sense renunciar

lògicament a la crítica, sempre que ho considerem convenient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

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

permetin que disculpi la portaveu del nostre grup en matèria de

sanitat, la Sra. Mascaró que avui no pot ser entre nosaltres i

esper que sàpiguen disculpar-me si la meva intervenció no té el

rigor que tendria si la fes la portaveu titular.

De totes maneres jo crec que aquesta interpelAlació fa

referència a la situació i a les inversions que té previstes el

Govern per resoldre una saturació dels distints equipaments

sanitaris que tenim a les Illes Balears i que es pot qualificar de

caòtica i en aquesta intervenció voldria anar a la gènesi del

problema i és un dèficit històric d’inversions a les Illes Balears.

Aquesta setmana precisament hi va haver una compareixença

molt interessant del conseller d’Hisenda, que es completarà

amb la compareixença de la consellera de Sanitat i del conseller

d’Educació, però a la qual ja el conseller d’Hisenda va donar

unes dades ben reals de quina és la situació i va comparar la

despesa sanitària a Espanya, que és de 954,9 euros per habitant
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amb la de les Illes Balears que és de 630 euros per habitants. I

si hi sumam la població flotant ens queden 551 euros per

habitants. És a dir, que en aquest moment a Balears es gasten

400 per habitant i any manco que a la mitjana de l’Estat.

Realment són unes xifres que posen els pèls de punta i que

lliguen amb la memòria de l’INSALUD d’abans de les

transferències, de la qual deduíem que les Illes Balears l’any 99

teníem un dèficit de 680 llits públics i un dèficit de 2.000

professionals de la sanitat. Aleshores no és estrany que ens

trobem en aquesta situació.

Les culpes són lletges, ningú les vol, però evidentment aquí

hi ha unes responsabilitats polítiques que són bàsicament dels

partits que heu tengut l’oportunitat de governar a nivell d’Estat

i uns i altres no heu sabut atacar aquest problema. La prova és

que les competències que vàrem rebre l’any 2002 no preveuen

aquesta inversió nova tan necessària, no només en hospitals,

també en centres de salut i no preveuen que aquests nous

equipaments sanitaris s’hauran de dotar de recursos humans, de

despesa corrent i si en aquest moment ja tenim un dèficit brutal,

imaginin’s quan tenguem els nous hospitals construïts, dotats

de metges, de personal auxiliar, de personal administratiu,

etcètera. És a dir, ens trobam amb un dèficit per equiparar-nos

a la mitjana sense inversió nova, parlàvem en pessetes de

60.000 milions de pessetes anuals ja de dèficit actual.

Bé la situació és caòtica, fruit d’això m’havia passat unes

notes la titular de sanitat del nostre grup sobre la situació en

què es troben bàsicament els centres hospitalaris i és d’un

vertader caos. Son Dureta, nosaltres hem de lamentar el retard

que s’ha produït per la decisió política del canvi d’ubicació,

això de moment ja ens origina un retard de 8 mesos d’un

hospital que està vertaderament saturat i massificat, fins el punt

que hi ha persones que passen 5 dies dins urgències esperant un

llit i aquesta situació és insostenible. O que ja s’ha posat un

tercer llit dins habitacions dobles, o un quart llit dins les

habitacions triples i que a més això provoca una situació

d’estrès als professionals per manca d’espai físic, per tensió,

per les protestes que els usuaris originen d’una manera

totalment justa.

Ens sorprèn..., naturalment aquí s’ha de resoldre el

problema amb aquesta brutal inversió necessària i que molta

d’ella està en marxa, ja veurem com la finançarem si no donen

resultat els esforços que surtin de la comissió creada per fer una

proposta de revisió del finançament de la sanitat i l’educació.

Però mentre tant s’haurien de prendre algunes mesures per

palAliar aquesta situació de saturació que es dóna, sobretot a

Son Dureta, però també ja s’ha començat a donar a Manacor.

Manacor és un hospital relativament nou i que també ja ens ha

quedat petit i saturat. Aquí ja n’hem parlat d’altres vegada i

nosaltres sempre hem proposat acabar Son Llàtzer perquè en

aquest moment continuen tancades unitats d’hospitalització a

Son Llàtzer que podrien suposar 120 llits nous, per tant, 120

malalts que es podrien hospitalitzar en condicions i llevar-los

de Son Dureta. I allò que no entenem és com es permet que des

de Manacor s’enviïn malalts a Son Llàtzer i en canvi de Son

Dureta no s’envien a Son Llàtzer. És a dir, és una paradoxa

segons estigui assignat el malalt té un tractament millor que si

li toca a Son Dureta. En aquest moment a Son Llàtzer no hi ha

llits suficients, però hi ha uns llits disponibles que encara no

s’han obert, fins el punt que a Son Dureta es suspenen

intervencions quirúrgiques per manca de llits, mentre tenim un

espai no utilitzat a Son Llàtzer.

Bé, per acabar també unes pinzellades de Menorca i

Eivissa, allà on tampoc la situació no és bona, tot i que esperam

que amb les inversions que s’estan fent prest es solucioni

parcialment el problema, però també falta personal i falta

material. I el d’Inca lamentar el funcionament. Jo acab Sr.

President i és un tema que interessa molt l’Hospital d’Inca al

President del Parlament com a Batle d’Inca. Jo record que

abans de la campanya electoral de l’any 99 ja teníem unes

tanques publicitàries que anunciaven l’Hospital d’Inca amb una

senyora embarassada, idò el nin d’aquella senyora ja deu haver

fet la primera comunió...

(Algunes rialles)

I encara no hem posat la primera pedra, crec.

Per tant, Sra. Consellera l’animam a fer molta feina,

aportarem el nostre gra d’arena per intentar millorar el

finançament perquè realment la situació de la sanitat pública a

les Illes Balears és perquè els ciutadans ens exigeixin

responsabilitats. Això no es pot consentir gaire més temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

efectivament estam davant una interpelAlació atípica; atípica

perquè ja ens avancen que no prosperarà cap a una moció, i

atípica també perquè jo crec que estam bastant d’acord amb el

bessó de la mateixa. Dins aquest to una mica intimista, quasi

pastoral que té aquesta interpelAlació, i que defuig un debat

agre, i el bon gust del doctor Gascón sempre és d’agrair, jo crec

que està molt clar allò de les infraestructures sanitàries que són

necessàries; crec que hi ha un acord per part del pacte anterior

i per part de l’actual govern i, per tant, si m’ho permeten, jo

faria una petita reflexió molt més que de les noves

infraestructures quin tipus de noves infraestructures volem, i

aquesta és l’aposta del govern actual i aquesta és l’aposta de la

nostra consellera.

Nosaltres volem unes infraestructures que vagin cap a una

optimització dels sistemes informàtics que permetin que el

binomi primària hospital es magnifiqui per, d’aquesta forma,

implosionar manco les urgències dels hospitals actuals.

Nosaltres apostam, naturalment, per acabar, o començar, o

acabar de perfilar el model sociosanitari, que serà el que ens

restarà llits d’aguts, de malalts que necessiten hospitalitzacions

llargues i que es poden realitzar dins un model sociosanitari

correcte. Creim que la telemedicina és cabdal per resoldre

moltes de les qüestions que en aquest moment fan que els

malalts vagin d’un lloc a l’altre; amb la telemedicina això

permetrà que els malalts s’hagin de mobilitzar molt manco. 
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Apostam, naturalment, perquè la psiquiatria efectivament,

i això és una mica el problema, per exemple, de l’Hospital de

Manacor, que no estava pensat perquè hi hagués psiquiatria i

una vegada que hi poses psiquiatria lleves llits, però la

psiquiatria ja no hi ha ningú que discuteixi que el malalt agut ha

d’estar dins un hospital general com un malalt qualsevol, i per

tant també hem de tenir això en compte a l’hora del pla d’Inca.

Per tant què necessitam, què tenim i què volem? Nosaltres

volem una planta nova, hi estam tots d’acord. La planta nova es

veurà conclosa si no aquesta la propera legislatura i haurem

passat de tenir una planta hospitalària pràcticament de segon

món, per no dir de tercer, probablement a la millor cirera de la

Unió Europea, perquè si miram la photo-finish, la photo-finish

és dos hospitals comarcals, Manacor i Inca, un hospital que té

aspecte de comarcal, que és el de Son Llàtzer per a la població

de Palma, i un hospital de referència, Son Dureta; a Menorca

un hospital nou, a Eivissa un hospital remodelat i a Formentera

un hospital nou. Això era absolutament impensable fa 15 anys.

Per tant aquesta realitat objectiva serà aquí i ens hem de

preocupar, com deia, i tanta sort que el Sr. Sampol en la seva

modèstia diu que no sap de sanitat, però ens ha donat una lliçó

d’economia, que és del que sap, que jo crec que és el problema;

el problema no és discutir quines infraestructures tenim, sinó

com les finançam i quin model volem. 

I aquí és on intervé el Grup Popular, amb èmfasi, amb la

seva ideologia, que em permetran que els digui que tot això no

es pot fer si no és des del model liberal; és a dir, o bé Madrid

ha d’amollar la cartera que, per cert, és de tots i que, per cert,

rebem com es deia molt bé a un article d’un genial periodista

d’aquesta comunitat, que parlava d’allò del 30%: resulta que

nosaltres hem d’anar a demanar el que és nostre, i per tant

aquesta finançació és indiscutible que s’ha d’agilitar la seva

normalització, perquè no hem de defugir la realitat. Nosaltres

hem pogut suportar la pressió assistencial fins ara gràcies al fet

que hi ha la privada i que en aquesta comunitat, si mirau les

estadístiques, estam molt per damunt les altres comunitats en la

utilització de la cartilla privada o la targeta privada. Per tant

també ens fa pensar que els nouvinguts, per la seva morfologia,

diríem, de mestissatge, probablement no seran candidats a

utilitzar els serveis privats sinó que utilitzaran els públics, que

és un dret que ningú no discuteix, i per tant això també ens fa

que haguem d’aguditzar la nostra intelAligència per donar

sortida a aquesta nova realitat.

Per tant el model liberal és el que permet que un hospital

com el de Manacor, que ens vàrem tirar quasi 12 anys per fer-

lo, idò s’hagués pogut fer en 4 anys, perquè si ho fa la privada

naturalment la privada és molt més àgil que la pública, això

tampoc no ho discuteix ningú. Per tant es reflexionava cap

aquest model liberal per agilitar la nova planta, la nova

finançació per part de l’Estat, que és absolutament cabdal, i

quin model volem per a les noves infraestructures una vegada

les tenguem fetes: psiquiatria integrada dins els hospitals

generals, informàtica que permeti un avanç important per al

binomi primària hospital, i sense cap dubte, si aconseguim això

i dotam els nostres professionals del que es mereixen, que és

docència, que és investigació i que són alAlicients per sentir-se

útils, que ho són en realitat, estic convençut que dins aquests 10

anys tendrem la sanitat que ens mereixem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar.

(Aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Continuem, idò, aquesta

interpelAlació intimista i atípica. Atípica perquè normalment els

temes de sanitat, Sr. Munar, no sé si s’hi ha fixat, no en aquest

parlament, a tots els parlaments, tenen relativament poc interès,

no hi ha aquella morbositat del transport, del turisme, del totxo,

de tota aquesta història. Llavors és més intimista i a més el

caràcter, potser, dels que parlem també si no ens posen gaire el

dit a l’ull no fem gaire cosa; duim ulleres, ens tapen, vull dir

que ens defensam com podem.

Respecte a la photo-finish estic content que vostè la vegi

perquè jo no l’he vista, encara, la photo-finish, no la veig, jo no

la veig perquè queden bastants d’anys. Vostè la veu i bé, jo

estic content que ho tengui tan clar. Jo no tenc tan clar que

puguem veure encara la photo-finish d’aquest assumpte.

Jo no he de contestar, evidentment, ni al Sr. Sampol ni al Sr.

Munar, però m’hi veig obligat. El model liberal jo crec que es

mereixeria una interpelAlació ja directament per discutir aquest

tema, perquè no té res a veure en aquest moment això i hauríem

de fer una moció, sobre aquest assumpte. Per tant jo no hi vull

entrar. I sobre el finançament tampoc, perquè era una

interpelAlació molt concreta. Jo estaria disposat i m’agradaria

fer un dia una interpelAlació sobre el finançament. Esperarem,

de totes maneres, que estigui aquesta comissió.

Respecte al que ha dit la consellera, que és el que jo li he

anat demanant, dues qüestions. Sobre centres de salut no he fet

res, no he demanat res perquè pens que és una interpelAlació

pròpia, és una interpelAlació suficientment interessant com

parlar dels centres de salut i de les unitats, sobretot de Palma,

d’aquelles 12 que demanava el Sr. Rodríguez, que ara no hi és;

en aquell temps que ell estava a l’ajuntament en demanava 12

i estava molt decebut perquè no se’ls donaven. Parlaríem de les

7 aquestes que es volen fer i d’altres de Mallorca que estan en

marxa o sembla ser que s’han de fer.

Diu vostè que s’està fent un esforç com mai no s’ha fet,

però començar, començar, coses noves, Sra. Conseller,

convendrà en mi que han fet plànols i aquestes coses, però

duim 11 mesos i no s’han començat. Jo estic convençut que

vostè té el pressupost molt baix i que no ho pot fer, i estam

esperant que acabi el 2004 per començar el novembre algunes

cosetes i arrencar el 2005 amb força. Jo confio que el 2005

s’arrenquin amb força, perquè en el pressupost del 2004 a vostè

li han cisat bastants doblers. El Sr. Ramis la va pitjar,

segurament, quan van fer el pressupost, i vostè no té doblers

per fer aquestes infraestructures de què parlem.



1576 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 35 / 8 de juny del 2004 

 

Respecte al que m’ha dit, algunes preguntes jo crec que no

me les ha contestades. Ho entenc, que no les contesti, perquè la

interpelAlació és molt difícil per part del conseller, suposo,

perquè no saps de què parlaran. Vostè jo crec que pensava que

parlaria també de centres de salut, d’unitats bàsiques, i no era

la meva intenció, ja li dic. Ens ha dit, sobre els cinc quiròfans

de Menorca, que ens ho farà arribar i jo espero que ens ho faci

arribar perquè l’altre dia ens va dir que ens faria arribar el Pla

funcional de Formentera, a la comissió, i ja fa quasi un mes i

encara no el tenim, nosaltres. 

Jo la conclusió a què he arribat, Sra. Consellera, és aquesta:

que no hi ha doblers per a aquest any. Confiem que a final

d’any es puguin començar algunes coses. I respecte a les

preguntes que li hem fet, allò de Manacor jo no sé si es farà

l’any que ve, no sé si ha dit això, que es faria l’any que ve. Les

millores de Son Dureta ha quedat més o menys clar, no quan

començarà el nou centre, no ens ho ha dit. No ha dit allò dels

plànols dels quiròfans de Menorca, però li accepto que vostè

ens ho dirà més endavant. Sobre la revisió dels plànols de

Ciutadella no s’ha dit, però jo interpreto que no s’ha fet cap

canvi. Ens ha dit que a Can Misses començaran a final d’any,

el novembre segurament, suposo jo que serà per poder tenir uns

quants doblers per pagar el primer termini. El centre de salut de

Vila a punt d’adjudicar; començar no sabem quan es

començarà. I allò de la sala de parts ja ha quedat clar.

Sobre Sant Miquel jo li vull dir que el centre de Sant

Miquel, que es va fer d’una manera un poquet estranya, entre

cometes, perquè eren uns milions que hi havia, es necessitava

aquell centre a Menorca, es va fer, però s’ha de dir que

s’acabava el 2003 i per tant per al 2004 s’havia de preveure,

dic jo, el mobiliari i el personal. Nosaltres vam pressupostar,

vam fer una esmena als pressupostos de 100 milions perquè no

ens agafés el toro, però ens ha agafat. De tota manera la

Gerència té 1.200.000 euros i jo crec que haurien de començar

a licitar el mobiliari, almenys.

I per acabar, Sra. Consellera, un comentari que vostè ha fet

amb el qual jo no estic del tot d’acord, i suposo que no és la

seva intenció, però quan ha dit que a Son Dureta tenim els

millors professionals de la comunitat autònoma, jo voldria dir

que són igual de bons professionals que els dels altres hospitals,

atès que els altres hospitals tenen menys mitjans que Son

Dureta i a vegades treballen en condicions molt més difícils.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Gascón, m’he

embullat amb les paraules: tenim els millors professionals a tota

la comunitat autònoma; evidentment no els de Son Dureta són

els millors, són tan bons com a tots els altres hospitals i tots els

altres centres sanitaris que funcionen a les nostres illes.

Dit això la veritat és que he d’agrair el to conciliador de

totes les intervencions. He de dir que, bé, aquesta consellera no

es vol apuntar cap medalla, simplement les coses s’han de dir

com són. Hem fet el primer pla d’infraestructures sanitàries de

les nostres illes; és un document històric perquè mai no s’havia

fet d’aquesta manera. I per què ho hem fet així?, per què hem

volgut fer el primer pla d’infraestructures sanitàries? Perquè

d’aquesta manera, de manera planificada i amb una visió

globalitzada, és la millor garantia que efectivament podrem dur

endavant totes aquestes infraestructures i, a més, amb la millor

eficiència possible, és a dir, controlant tots els recursos que

tenim. Desgraciadament, i dic desgraciadament perquè a tots

ens agradaria tenir o nedar en l’abundància, la Conselleria de

Salut és la que més complicat ho té; tenim un dèficit molt

important i això ens fa plantejar-nos totes i cada una de les

actuacions que hem de dur endavant sense aturar-nos, perquè

els ciutadans de les nostres illes es mereixen el millor dins el

servei sanitari.

He de dir, repetir, que no és cap medalla; tot al contrari. El

que passa és que les coses s’han de dir com són, i vull recordar

també a qualque portaveu que si no s’hagués romput el pacte

per la salut abans de les eleccions generals, probablement,

aquest pla d’infraestructures, el podríem estar presentant tots i

no només la consellera de Salut o el Govern de les Illes

Balears. Però hi ha portaveus que ni tan sols no es varen voler

asseure a parlar del pacte per la salut i això va retardar el

procés. Nosaltres no ens podem aturar perquè hi ha una

necessitat imminent, en som conscients i per tant la volem dur

a debat. Però, dit això, d’aquí a 15 dies em consta que en el

calendari del pacte per la salut, de les reunions que estan

previstes per negociar aquest pacte per la salut, està previst

parlar d’aquest pla d’infraestructures. Per tant jo convid tots els

portaveus polítics que avui han intervengut, que si volen fer

qualsevol aportació, qualsevol comentari sobre totes i cada una

de les infraestructures que estan contemplades en aquest pla, els

facin que els recollirem. 

Vull dir també que aquest pla no està fet unilateralment per

la conselleria, sinó que està participat, participat amb els

professionals i participat amb totes les institucions que hi estan

implicades. S’ha parlat amb tots els ajuntaments per demanar

quines necessitats consideraven ells que tenien de cara als seus

ciutadans.

Recordem que aquest primer pla d’infraestructures

sanitàries contempla la construcció de 4 hospitals, 55 centres

sanitari i la incorporació de les noves tecnologies a l’assistència

sanitària, un tema en el qual, a més, som pioners, pioners a tota

Espanya perquè també, a títol de comentari, els he de dir que hi

ha altres comunitats autònomes que ja vénen a visitar el

sistema, per exemple, que duim endavant a Son Llàtzer, perquè

és un sistema que ha arribat per tot, és l’únic hospital sense

papers de tota Europa, i totes les comunitats autònomes ho

volen prendre de model. Ja que ho tenim, estenguem-ho a tots

els nostres centres sanitaris per tal de posar una eina molt

important en mans dels professionals i dels ciutadans.
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A atenció primària vostè, Sr. Gascón, diu que

l’Administració sempre es retarda en les coses. És vera, és vera,

desgraciadament és vera, però intentem que no sigui així. La

nostra idea és que els centres contemplats d’atenció primària,

aquests 55 centre sanitaris, es puguin fer dins aquesta

legislatura i que tres dels hospitals estiguin fets aquesta

legislatura i el darrer, el nou hospital de referència, jo crec que

seria una mica agosarat per part meva dir que el faríem en

aquesta legislatura, no només agosarat sinó que seria mentir en

aquesta cambra, cosa que no he fet mai i no pens fer ara, però

jo crec que la pròxima legislatura estarà acabat. 

Per a això, com ha dit qualque portaveu, efectivament tenim

recursos propis però no ens basten, no ens basten i aquesta és

també una de les causes, el dèficit important que hem trobat a

la conselleria és una de les causes que ens duen a tenir una

mica de retard, perquè hem de cercar fórmules alternatives de

finançament. Per això volem cercar aquestes fórmules, però

també demanar al ministeri, al Govern central, el que ens

correspon. L’altre dia va comparèixer el conseller d’Hisenda

davant la comissió, jo hi comparesc demà, i jo crec que la

situació és evident. L’altre dia em comentaven que a Astúries

ara, l’època d’estiu, tanquen plantes d’hospital per estalviar

costos; nosaltres no només no podem tancar, sinó que a més

hem d’afegir, afegir metges de reforç, per exemple, a la zona

costanera de les nostres illes, i només facturam el que assistim,

ningú no ens paga aquesta previsió de possible assistència a

tota aquesta gent que nosaltres recollim. Aquesta població

flotant, que per a nosaltres és molt important i que altres

comunitats autònomes no han de suportar, nosaltres la carregam

damunt els nostres ciutadans, quan el ministeri, el Govern

central hauria d’ajudar-nos i hauria de tenir en compte aquest

fet, a part d’altres com la insularitat, etc., etc. Però estic

contenta d’haver escoltat que no només som nosaltres, Govern,

Grup Parlamentari Popular, que pensam això, sinó que totes les

forces polítiques hi estam d’acord i que per tant podem anar

junt a demanar, a més, aquest increment de finançació amb

bases reals de població i de població flotant al ministeri.

Per acabar simplement, perquè ja se m’ha esgotat el temps,

vull dir que jo crec i estic convençuda, i estic convençuda que

vostès, tots, també ho pensen, necessitam l’Hospital d’Inca,

necessitam l’Hospital de Formentera, necessitam el nou

hospital de Menorca, necessitam un nou hospital de Son Dureta

perquè a més així ens ho demana el sector, necessitam en

atenció primària -per posar un exemple de cada illa- el centre

de salut de Sant Agustí, necessitam el centre de salut de Vila,

necessitam l’ampliació de Canal Salat a Ciutadella... Jo crec

que entre tots podem fer que puguem tenir una ambiciosa xarxa

hospitalària per cobrir totes les necessitats sanitàries dels

ciutadans de les nostres illes, dels desplaçats, dels residents

estrangers a les nostres illes, dels immigrants i de totes aquelles

persones que venguin a visitar-nos i necessiten en qualque

moment aquesta assistència sanitària.

Els convid a participar, a tots els portaveus, a tots els grups

polítics, en aquest primer pla d’infraestructures del Govern de

les Illes Balears. Jo crec que l’única manera de fer-ho és anar

tots junts; a més jo crec que si en un tema estam tots d’acord és

el que hem de fer, anar tots junts, tots de la mà sense penjar-nos

cap medalla ni una, sinó que anem a aconseguir entre tots que

efectivament, Sr. Gascón, puguem tenir la photo-finish de què

parlava en Miquel Munar, el diputat del Partit Popular el Sr.

Miquel Munar. Anem a aconseguir entre tots que aquesta

photo-finish sigui una realitat i jo crec que no farà falta que ens

pengem medalles, perquè només ens bastarà amb la satisfacció

que els nostres ciutadans tendran les infraestructures sanitàries

que es mereixen. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al darrer punt de l’ordre del dia, que correspon...

Sí, Sr. Gascón? Per què em demana la paraula?

EL SR. GASCÓN I MIR:

Només lamentar que aquí s’han tret temes nous que no

s’havien discutit a la interpelAlació, i aquest diputat no pot

parlar de finançament ni d’altres temes. No és això, la

interpelAlació. Jo l’he feta d’uns temes i la consellera aquí ha

tret temes diferents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón, ha expressat la seva voluntat.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3204/04,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

inclusió de les Illes Balears a la iniciativa comunitària

INTERREG 3 A.

Continuam. Passam al darrer punt de l’ordre del dia, que

correspon al debat i a la votació de les proposicions no de llei,

i en primer lloc debatrem la proposició no de llei RGE núm.

3204/04, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

inclusió de les Illes Balears en la iniciativa comunitària

INTERREG 3A. Intervendrà per defensar aquesta proposició

no de llei el diputat Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

gairebé poques setmanes defensàvem des del Grup

Parlamentari Popular una proposició no de llei relativa al

reconeixement de la insularitat dins el marc de la futura

constitució europea, des de criteris d’oportunitat i des de

criteris d’urgència avui ens veim en l’obligació de tornar a

reiterar la defensa d’un reconeixement des de criteris d’estricta

i rigorosa necessitat davant d’una flagrant discriminació que en

el relació a altres regions d’Europa pateixen les nostres Illes

Balears, i que sense cap gènere de dubte pot constituir

desavantatges econòmics de primer ordre pel que fa a la

prosperitat de les nostres illes si el reconeixement per part de

l’Estat de Balears com una frontera marítima i les posteriors

negociacions per tal d’incloure la frontera marítima de les Illes

Balears amb Còrsega, Sardenya i el sud de França no es porten

a terme.

Com bé saben els senyors diputats, la Comissió de les

comunitats europees el 28 d’abril de l’any 2000 va instaurar

una iniciativa que, sota el nom d’INTERREG 3, naixia amb
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l’ocasió de reforçar la cohesió econòmica i la cohesió social de

la comunitat, fomentant en primer lloc la cooperació

transfronterera; en segon lloc, la cooperació transnacional; i en

tercer lloc, la cooperació interregional; intencions aquestes,

propostes aquestes que varen trobar ràpida resposta mitjançant

la creació de tres diferents iniciatives dins el marc d’aquesta

INTERREG 3, tres iniciatives ben diferenciades que es

dividien en la iniciativa A, B i C, i des de les quals les Illes

Balears exclusivament poden participar actualment dins les

dues darreres, dins la iniciativa B i dins la iniciativa C, que

difícilment arriben al 30% del pressupost total destinat per a la

iniciativa INTERREG, de tal manera que el capítol A, que és

el destinat precisament a infraestructures, absorbeix gairebé un

volum del 70% del pressupost dirigit a reforçar la cohesió

econòmica i social que abans he esmentat.

Bé, fins aquí no hauria passat res si no fos perquè els

criteris que s’han emprat per considerar gran part de les regions

europees creditores d’aquests beneficis de la iniciativa

INTERREG 3, s’haguessin aplicat a les Illes Balears amb la

mateixa voluntat, amb el mateix interès i amb el mateix rigor

que han estat aplicats per altres regions europees. I en aquest

sentit interessa posar de manifest les diferències amb aquests

criteris i que motiven principalment aquesta discriminació.

En primer lloc, la inclusió dins el capítol 4, perdó, dins el

capítol A d’altres regions que comparteixen característiques

insulars, i en segon lloc la distància que entre regions amb la

mateixa condició han estat considerades fronteres. 

Pel que fa a la primera qüestió cal dir que el capítol A

d’INTERREG 3 es destina únicament i exclusiva a regions

transfrontereres, és a dir, a aquells territoris que limiten

físicament i geogràficament amb altres regions i que per

aquesta mateixa circumstància constitueixen frontera. Doncs

bé, la condició de regions transfrontereres o fronteres no ha

estat presa en consideració per la Comunitat respecte a les

Balears, per entendre que les nostres illes no podien ser objecte

d’aquest reconeixement perquè estan envoltades d’aigua, i es

dóna la curiosa circumstància que altres illes sí que han estat

objecte d’aquesta consideració i, per tant, estan absolutament

legitimades per presentar amb absolutes garanties d’èxit

projectes dins aquest capítol A. Cal esmentar exemples com

puguin ser Sardenya, Sicília o Xipre, i aquest és el primer

criteri que entenem que és necessari corregir.

I respecte a la segona qüestió la discriminació entenem que

també ve dada per criteris de distància, de distància geogràfica,

de distància física que separa les regions considerades com a

regions transfrontereres entre elles. Les distàncies són del més

variat, però per mostra, com se sol dir, bé val un botó: entre

Grècia i Xipre hi ha una distància de 784,84 quilòmetres, la

qual cosa es tradueix en 404,34 milles nàutiques, 784

quilòmetres; doncs bé, de Balears, particularment des de

Menorca al sud de França hi ha una distància de 389,04

quilòmetres, és a dir, gairebé la meitat de la distància; de

Mallorca a Sardenya 349 i de Menorca a Còrsega 455,15. Per

tant aquest és el segon criteri que entenem que ha de ser objecte

també de correcció.

Fonamentalment aquests són els criteris físics, geogràfics

que sense dubte mereixen revisió per tal de respondre

definitivament a una discriminació esmentada abans, una

discriminació que per extensió també suposa discriminació

econòmica susceptible de traduir-se en un futur gairebé

immediat en un més que preocupant aïllament -i dic bé-

aïllament econòmic provocat especialment per la recent

ampliació de la Unió Europea relacionada amb la redistribució

de fons europeus que tendrà lloc el proper any 2006, data en la

qual les Illes Balears deixaran de ser regió inclosa dins

l’Objectiu 2 i, per tant, no tendran possibilitat de rebre fons

estructurals provinents de la Unió Europea.

Arribats al capítol econòmic, senyores i senyors diputats,

em permetran que els mostri dos exemples que s’han donat dins

el nostre propi estat, dins el territori espanyol, i que de sobres

evidencien els importants beneficis que suposa ser considerats

com a regió transfronterera. Programa de cooperació

transfronterera entre Espanya i França; regions beneficiades:

Aragó, Catalunya, Navarra; distribució de les partides

pressupostades, 173 milions d’euros, dels qual 84,3 provenen

de la iniciativa comunitària INTERREG 3, particularment pel

que fa referència al capítol A. Segon exemple, programa de

cooperació transfronterera entre Espanya i Portugal; regions

beneficiades: Cáceres, Badajoz, Zamora, Salamanca, Galícia;

distribució de partides pressupostades, 1.122 milions d’euros,

dels quals 807 provenen de la iniciativa comunitària

INTERREG 3, especialment pel que fa referència al seu capítol

A.

Però sembla ser que ara, després d’això, no en tenim prou;

crida especialment l’atenció que les Balears, essent una regió

illenca i que per tant disposa d’espais fràgils i que pateixen els

mateixos inconvenients d’infraestructures, (...) i tots els

problemes que presenta qualsevol de les altres illes dins el

continent europeu, siguin les úniques que estiguin excloses

d’algunes de les següents iniciatives: Objectiu 1 -Balears estan

incloses dins l’Objectiu 2- , Objectiu 1, consideració de regió

ultraperifèrica i regió transfronterera. És a dir, si amb aquells

inconvenients econòmics que abans he esmentat, geogràfics i

físics, no en teníem prou, resulta que l’any 2006 la redistribució

no ens permetrà, en funció de la renda que tenim, accedir a fons

de cohesió, i posteriorment veim que difícilment podrem tenir

altres tipus de beneficis per les circumstàncies que acab

d’esmentar.

Idò bé, aquesta és la realitat que patim en aquests moments;

aquesta és la preocupant i inquietant situació a la qual Balears

s’enfronta. Es tracta, evidentment, d’un repte, una necessitat

que només pot ser superada des del primer punt de la iniciativa,

des del primer punt que recull la iniciativa presentada pel Grup

Parlamentari Popular avui en aquesta cambra, del decidit

reconeixement per part del Govern de l’Estat de les Illes

Balears com a regió transfronterera, i aquest ha de ser el punt

de sortida, aquest és el punt de sortida d’aquest necessari

reconeixement i que sense aquest reconeixement, evidentment,

la situació abans, no vull dir caòtica, però sí inquietant es pot

convertir en breu en una realitat.

Per tot això senyores i senyors diputats el Grup

Parlamentari Popular demana, fa un crit, convida a la resta de

partits polítics representants que des del sentit comú, la

coherència, des de la responsabilitat donin suport a aquesta

iniciativa, impulsada amb l’intenció de no perdre projecció
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econòmica dins Europa, dins una Europa amb un caire cada

vegada més, ho vaig dir fa unes setmanes en aquesta mateixa

cambra, continental i menys insular i sens dubte va en

detriment de les nostres illes, s’ha de mantenir fins poder

contrarestar diferències econòmiques, socials i territorials que

patim enfront d’altres regions europees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President. Senzillament agaf la paraula per

manifestar el suport del meu grup a la proposició no de llei

presentada pel Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé el portaveu del Grup

Parlamentari Popular ha apelAlat la nostra responsabilitat, ens

ha cridat que amb un acte responsable els donem suport a

aquesta proposició no de llei. Per tant, sords a aquest crit que

ens ha pegat li deim que sí. Sí i els donarem suport perquè

nosaltres sempre donam suport a tot allò que suposa defensar

els interessos de les Illes Balears, governi qui governi aquí i

governi qui governi allà. Aleshores ara i abans estam d’acord

en què les Illes Balears tenguin accés a fons europeus.

Efectivament es dóna una situació que segurament hem de

preveure que amb l’ampliació l’any 2006 s’acabaran els fons

FEDER i per això ja treballàrem bastant, a la legislatura

passada, especialment des de la Direcció General d’Economia,

per poder justificar el que ara vostè proposa i ens volíem

carregar d’arguments i la millor manera per carregar-nos

d’arguments era que fóssim els millors gestors del programa

INTERREG dins les dues modalitats a les quals teníem accés

i que efectivament eren la B i la C, tot i que igual que passa

amb l’Objectiu 1, INTERREG A és allà on hi ha la major

dotació econòmica. Bé, fruit d’això organitzàrem un petit

gabinet per gestionar i proposar projectes, crec que varen ser

aprovats uns 28 projectes la passada legislatura, però no només

això sinó que vàrem organitzar dos seminaris internacionals a

les Illes Balears, organitzàrem seminaris a cadascuna de les

illes, organitzàrem un seminari obert a tots els alts càrrecs del

Govern, a nivell de directors generals i cap de servei i

organitzàrem també a cada illa seminaris a nivell de gent i

d’empreses interessades. I creàrem un gabinet de suport a la

resta d’institucions, per exemple la Universitat va tenir accés a

tres projectes, que va redactar la Universitat, però amb el

suport de la Direcció General d’Economia.

Bé idò gràcies a això, jo crec que es varen fer una sèrie de

contactes tan a nivell de funcionaris, que al final són els que

informaran una petició d’aquestes característiques, com a nivell

de polítics i a un cert nivell no es canvien tots els càrrecs

polítics, com per poder afirmar que avui hi ha una feina feta,

em sembrat i crec que les Illes Balears som la regió europea

que més ha treballat per divulgar i per presentar projectes dins

el programa d’INTERREG. Ara efectivament si unes illes no

són una frontera, qui és una frontera? Efectivament estam

compartint tota l’argumentació que ha fet respecte a les

distàncies. Ara qui ens ha d’apadrinar és el Govern de l’Estat

espanyol, l’interlocutor de les Illes Balears davant la Unió

Europea són els estats membres, perquè així ho han volgut

vostès. Aquí de vegades hem presentat iniciatives que vostès

votaren en contra i el Govern de Madrid no va acceptar, com

que el Govern de les Illes Balears fos l’autoritat reconeguda

davant la Unió Europea per no haver de passar per Madrid. I

avui per culpa de vostès hem de passar per Madrid per tot allò

que sigui gestió de fons i de programes europeus. 

Per tant, això s’ho facin mirar i ara que han vengut al club

dels que defensam les Illes Balears, governi qui governi aquí i

allà, encara no hi són dins aquest club, però en aquest moment

la conjuntura política els fa estar al nostre costat, no nosaltres

al seu costat. Es facin mirar aquestes coses perquè realment el

món dóna moltes voltes i fa un moment em parlat de sanitat i si

ens deien que sobraven els doblers, ara han tocat la crua realitat

i d’aquí un parell d’anys veurem com acabarà l’Objectiu 2 i

només ens quedarà aquesta alternativa. Per tant, sí, sí serem

responsables i votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

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

dubte el portaveu del Grup Popular ha fet una bona defensa

d’aquesta proposició no de llei i ha donat arguments

abastament per demanar que es superi aquesta discriminació,

per això ja li dic d’entrada que li donarem suport. Però ja li ho

han dit abans, aquests arguments que vostè ha posat avui a la

tribuna tal vegada els haurien d’haver fet arribar al Sr. Aznar

quan estava negociant aquestes coses a BrusselAles i que se’ns

hagués tengut en compte en aquell moment i ara no hauríem de

reclamar que se’ns posés dins d’allà on estam fora.

Per tant, com vostès saben molt bé aquesta és una qüestió,

uns programes que aprova la comissió, per tant, qui els defensa

és l’estat membre i aquí està clar que l’Estat espanyol en aquell

moment ens va deixar fora, no ho va aconseguir. Per què no ho

va aconseguir? Perquè no ho va defensar, tenim dubtes de fins

i tot si ho va defensar o no. O per què no li feren cas, quan

altres països com ja s’ha dit sí que ho varen aconseguir,

Còrsega i Sardenya que implica països com Itàlia i França? O

Malta i Sicília com diuen vostès mateixos a l’exposició de

motius. Home, si no ho va defensar l’estat membre, l’Estat

espanyol en aquell moment és una greu discriminació més del
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Govern de l’Estat, del Partit Popular, del Sr. Aznar en aquell

temps cap a les Illes Balears. Si ho va defensar i no ho va

aconseguir, no li varen fer cas, com a mínim una estratègia

absolutament equivocada del Sr. Aznar. Tal vegada es va

posant de manifest amb el temps que aquesta estratègia de

deixar de banda els socis importants que havia tengut i que

hauria d’haver mantengut Espanya dins Europa i anar-se’n amb

el Sr. Busch, això tal vegada és un dels exemples on va pagar

seriosament el Sr. Aznar i que de rebot els que ho hem pagat

som els ciutadans de les Illes Balears. O aquesta estratègia

d’anar només a vetar la Constitució europea, o impedir que

s’avanci en la construcció d’Europa al costat dels socis

principals que ha tengut sempre Espanya dins Europa, també va

fer que al Sr. Aznar se’l deixés de banda en les negociacions

dins la Unió Europea, com tots sabem per altra banda i que han

dona com a resultat aquestes coses.

En resum i en definitiva, com ja se’ls ha dit, benvinguts

siguin al canvi de criteri o d’actitud, aquests són uns interessos

que té Balears, vostè ho ha argumentat molt bé i li donarem

suport per seguir-los defensant, ara i sempre. Esperam que amb

els canvis que s’han produït a l’Estat espanyol aconseguim,

com diu un dels partits en la seva campanya electoral, tornar a

Europa i que a Europa se’ns faci cas.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Simplement en primer lloc per agrair el suport a tots i cadascun

dels grups parlamentaris que han donat a aquesta iniciativa

parlamentària. I aprofitar l’ocasió per dir que jo pensava que

aquí, evidentment i no m’equivoc, que sortiríem retrets,

evidentment, ja hi vàrem sortir a la iniciativa parlamentària que

vàrem presentar fa gairebé dues setmanes, ja en varen sortir de

retrets i avui també n’esperava. En qualsevol cas els retrets han

d’estar basats i fonamentats sòlidament, vull dir que aquí no

hem de parlar gratuïtament. La iniciativa INTERREG 3 parteix

de l’any 2000, no parteix de l’any 96 quan el Partit Popular va

accedir al Govern, seguem seriosos aquí.

En qualsevol cas agrair al Sr. Tur i a la resta de grups el seu

suport a aquesta iniciativa.

Res més moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Bé aquesta presidència, escoltat

tots els portaveus entén que s’aprova per assentiment.

Queda aprovada per assentiment.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3123/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

potenciació d'un transport colAlectiu de qualitat a les Illes

Balears.

En segon lloc procedirem al debat i a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 3123/04 presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a potenciació d’un transport

colAlectiu de qualitat a les Illes Balears, rectificada mitjançant

l’escrit RGE núm. 3736/04. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Joana Maria Seguí.

(Remor de veus)

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

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

El primer que ens agradaria assenyalar amb aquesta proposició

no de llei, relativa al transport colAlectiu a les Illes Balears, és

que l’emmarcam en una consideració global del transport. Les

propostes que farem haurien d’analitzar-se en el marc d’un Pla

director sectorial de transports a les Illes Balears que

contemplés de forma conjunta tots els modes de transport,

públics i privats, incloses les infraestructures. La política de

carreteres ha d’estar sotmesa a una política de transports

integral i s’ha de subordinar a una estratègia política

d’ordenació del territori, que integri el transport mecanitzat i no

amb altres variables com són ara les qüestions mediambientals

o les qüestions d’equitat social.

Fins ara sols hi ha hagut declaracions programàtiques des

del Govern, però no una aposta clara per tractar la problemàtica

de transport de forma conjunta i molt manco un impuls al

transport colAlectiu. El que sí s’ha iniciat ha estat una

potenciació del transport privat, basada en la construcció de

nova xarxa viària, poc respectuosa amb el medi ambient i amb

propostes altament consumidores de territori. Quin és el model

de transport i en concret de transport colAlectiu del Grup

Parlamentari Socialista? Amb les premisses anteriors el nostre

model es fonamenta en dos pilars, un ús poc intensiu del

territori quant a xarxa viària i una potenciació del transport

colAlectiu modern, intermodal i d’accés generalitzat a tots els

modes, per donar cobertura a tots els ciutadans i ciutadanes de

la nostra comunitat. En aquesta comunitat però les solucions

principals per a aquesta problemàtica, sobretot a Mallorca,

s’han centrat en la xarxa viària, a l’espera que la construcció de

més autovies amb dimensió d’autopistes resolgui els problemes

de congestió. 

La xarxa viària és tan sols un dels elements del model de

transport que no resol el problema estructural del trànsit en el

seu conjunt i molt manco a mitjà termini, sinó que l’agreuja.

Retarda el desenvolupament del transport colAlectiu públic i

genera a la llarga, com s’ha demostrat, més congestió. La

política de vies ràpides és socialment discriminatòria amb els

que no tenen accés a la conducció, o els que depenen d’una

mobilitat captiva per motius d’edat, de gènere, o de

minusvàlues sinó va acompanyada d’una aposta forta pel

transport colAlectiu i sembla ser que la potenciació a ultrança

del primer és altament contradictòria i excloent del segon. A

més, les solucions de la xarxa viària proposades al Pla de

carreteres van encaminades a ampliacions que molt poc tenen

a veure amb l’escala insular i que són més pròpies de territoris

grans. I no ho deim nosaltres, sinó el grup d’opinió

d’arquitectes a un recent article als mitjans de comunicació, on
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critica fortament el projecte gegantí d’ampliació de l’actual

carretera de Manacor, com si d’una autopista es tractés per

estalviar 5 minuts en la conducció, comparant-lo a què diria la

societat mallorquina si es volgués implantar amb 3.000

quilòmetres quadrats un tren d’alta velocitat, tothom pegaria un

crit al cel davant la innecessària construcció d’una

infraestructura de tal magnitud. 

El problema rau a les Illes Balears i sobretot a Mallorca, en

el desequilibri existent entre el transport motoritzat i el no

motoritzat, entre el públic i el privat. Segons el Grup

Parlamentari Socialista les mesures estructurals que s’haurien

de prendre haurien d’anar encaminades a minvar la presència

del primer i afavorir el segon, en consonància entre altres amb

les directrius del llibre blanc de transport a Europa de l’any

2001, allà on s’assenyalen que els principals problemes de la

Unió Europea són la conseqüència del desequilibri modal

existent entre transport privat i transport colAlectiu i com és una

falAlàcia el pensar que el progrés econòmic i social ha d’anar

forçosament lligat a la potenciació de modes de transport més

agressius. El llibre blanc recomana els modes de transports

diferent del privat, que ara per ara tan sols afecten el 8% del

trànsit de la nostra illa. Aquesta problemàtica ja s’ha abordat a

altres llocs d’Europa caracteritzats per una maduresa

sociocultural dels seus governants. Unes illes amb 5.000

quilòmetres quadrats, 1 milió d’habitants, 10 milions de

visitants no poden estar més sense un transport colAlectiu públic

i de qualitat.

El Pla director sectorial de transports a les Illes Balears,

acabat la passada legislatura, encara que no aprovat,

assenyalava per a l’horitzó 2010 que el 25% del transport

terrestre hauria de ser amb transport públic davant el 8% actual.

Quins són aquests desequilibris i quines són les causes

estructurals de la situació actual favorable a la utilització i

potenciació del transport privat? Les xifres, el nombre de

viatges dels habitants insulars és de 2,20 viatges cada dia, 0,78

a peu i 1,4 mecanitzats. És a dir, el 36% no motoritzats i el

64% mecanitzats, dins d’aquests tan sols el 8% és fa en

transport colAlectiu. A més, aquest desequilibri ha anat en

augment, en detriment de la marxa a peu en els darrers 15 anys.

A Mallorca es passa d’un 49% a un 34% de la marxa a peu

entre el 1985 i l’any 2000. Els desplaçaments interurbans en

dies feiners es fan en un 87% en cotxe o moto, enfront d’un

72% a l’Estat, amb un 0,3% amb bus urbà, enfront d’un 4% de

mitjana estatal. Un 1,3% en transport interurbà, enfront d’un

9% a l’Estat. I només un 1% en tren, enfront un 6% a la mitjana

de l’Estat espanyol. Segons una enquesta recent del Ministeri

de Foment, quan estava aquest governat pel PP, fet a l’àmbit de

l’Estat i que recomanam des d’aquesta cambra al Govern de les

Illes Balears que l’analitzi profundament.

El desequilibri és clar i les xifres són prou explícites. La

nostra població utilitza molt poc el transport colAlectiu, però la

qüestió clau a tenir en compte, com passa a altres ciutats, és

que seria utilitzat si fos una alternativa vàlida, si fos de qualitat

i complís les aspiracions dels ciutadans. Aquestes xifres són

conseqüència en primer lloc de les polítiques territorials

creadores de llunyania, el model d’ocupació del sòl genera més

mobilitat per poder salvar la distància de cada vegada més gran

entre el lloc de producció i els llocs de consum. És un model

metropolità tan per l’estructura territorial com pel

funcionament econòmic, sobretot a Mallorca allà on de cada

vegada resulta més difícil la marxa a peu i en transport

colAlectiu. El model de carreteres basat en vies ràpides és el

màxim aliat d’aquest model metropolità allà on de cada dia és

més fàcil residir fora de Palma i treballar a Ciutat. En segon

lloc les elevades taxes de motorització són una altra de les claus

fonamentals del problema, però sobretot lligades a l’elevat ús

que se’n fa del cotxe i a la manca d’un transport colAlectiu de

qualitat i atractiu. Un vehicle per un habitant, tan sols el 13%

no disposa de cotxe o moto, en front del 18% de la mitjana

estatal. El 37% dels nostres habitants en tenen un i el 50% més

d’un. La conseqüència de tot això és que indicadors de trànsit

com les intensitats mitjanes diàries ens assenyalen que entre

l’any 95 i l’any 2000 per exemple el trànsit a l’autopista de

l’aeroport creix en un 7,5% anual de mitjana, el major ritme de

l’Estat a una via de gran capacitat, 112.000 vehicles per dia. Si

es manté aquest ritme de trànsit es duplicarà en menys de 10

anys el mateix i exigiria la construcció d’una nova autopista de

6 carrils paralAlel a l’actual. 

És aquest el camí a seguir? Senyores i senyors diputats, el

Grup Parlamentari Socialista pensa que no, és hora d’establir

un punt d’inflexió en la inviable increment del trànsit i per

aconseguir-ho sols hi ha una solució, potenciar el transport

colAlectiu que absorbeixi l’increment de la mobilitat, que sigui

eficient i de qualitat. Per aconseguir-ho és necessari un consens

social, el més ample possible. Per això hem d’estar d’acord en

una sèrie de punts, que el model territorial crea llunyania i

major mobilitat, que el ritme de creixement del trànsit és més

ràpid que el de la població resident i turista i que el transport

colAlectiu és feble i inadequat. La colAlaboració entre

institucions locals i autonòmiques és fonamental, els consells

insulars tenen a les seves mans les polítiques de carreteres,

haurien de prioritzar el transport colAlectiu. Els ajuntaments de

les ciutats haurien d’intensificar noves polítiques de transport

urbà per moderar el transport privat, facilitar l’accés al

transport colAlectiu i sobretot als intercanvis modals entre ells.

El Govern de les Illes hauria de potenciar més el transport

colAlectiu. 

Quina és la situació del transport en autobús? L’arribada del

cotxe i el turisme de sol i platja agafen el servei d’autobusos

doblement mal posicionats, les empreses no comptaven amb

serveis adequats per a la nova demanda turística i de forma

caòtica les concessions dels serveis interurbans a les illes es

compliquen en perllongacions, serveis precaris i estacionals,

suprimits a l’hivern, sense cobertura per als residents i a l’estiu

amb itineraris molt enrevessats per captar un major nombre de

turistes, fos quin fos el preu, fos quina fos la qualitat que

tengués. La situació es perllonga fins a la dècada dels 90,

malgrat ja hi hagués informes per canviar aquesta situació.

Amb la inadaptació dels transports colAlectius als canvis

d’estructura econòmica i territorial ocorreguts a l’últim terç del

segle XX rau una de les causes fonamentals de les anomalies.

Arriben en massa el turisme i la motorització. El sistema

ferroviari ha quedat fora de joc, fora de temps i el transport

públic en autobús era incoherent i disfuncional, els residents no

tenien altra opció que optar pel transport privat.

El diagnòstic que s’estableix l’any 2001 en el Pla director

sectorial de transports, elaborat i no aprovat, és prou explícit,

heterogeneïtat, estacionalitat i dualitat de l’oferta de serveis que
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transporten entorn a 15 milions de passatgers. Concentració de

serveis entre les capitals i les zones de menor densitat declinen

fins a ser marginals. Inadequació de freqüències i horaris,

deficiències en l’estructura empresarial i concentració en

empreses molt grans, descapitalització de les petites el que

obliga que la flota sigui obsoleta. Manca inversió pública

comparada a les subvencions que es donen a l’EMT o a l’SFM.

Enfront aquestes deficiències s’hauria de dur a terme un

programa de reordenació de serveis amb una integració dels

més deficitaris amb altres més rendibles com els turístics i una

reducció de les concessions. Un programa de modernització de

la flota i del material mòbil, una distribució de l’oferta per

corredors, un programa d’imatge TIB-Transports de les Illes

Balears a la legislatura passada s’inicien de forma important

aquestes transformacions recollides a l’esmentat pla, d’elles

aquest Govern ha posat en marxa la reestructuració del

corredor de Ponent, pràcticament com estava planificat pel

Govern del pacte. 

Quina és la situació del tren? No és la primera vegada que

parlam d’això mitjançant proposició no de llei o en comissió

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l’Esquerra o pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds. El transport ferroviari

sols existent a Mallorca es significa per un trànsit segregat, no

té congestió i alta capacitat per transportar. A Palma pot fer una

ciutat més habitable ja que arriba fins el seu centre neuràlgic,

com a altres capitals d’arreu d’Europa. És un mitjà sostenible

socialment, econòmicament i ambientalment. A través de la

intermodalitat, en combinació amb el bus permet donar

cobertura pràcticament a tota l’illa...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Seguí per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. El ferrocarril públic havia patit

polítiques històriques de desinversió fins l’any 98 en què per

primera vegada des de l’any 1921 torna a augmentar l’estès

ferroviari quan es reestableix la comunicació Inca-Sa Pobla. I

el 2003 rep un impuls definitiu al inaugurar-se la línia de

Manacor, que m’agradaria dir en aquesta cambra que no fou

cap chapuza del Govern anterior, a més aquesta temàtica està

sota investigació per part del Jutjat número 5 que ja

dictaminarà, ben al contrari, fou una de les passes més

importants per a la potenciació del transport colAlectiu feta en

tren. La transferència de competències es realitza en el 94,

s’inicia un costós procés de rehabilitació. Entre el 99 i el 2000

el Govern del pacte triplica la inversió mitjana del període

anterior i entre el 2001 i el 2002 es duplica la inversió de

l’anterior bienni, es milloren línies, es rehabiliten estacions,

s’incrementen freqüències tota la passada legislatura. Els plans

d’expansió ferroviària sembla ser que estan paralitzats, ja que

s’haurien de contemplar altres mesures, algunes d’elles ens en

congratulam, com per exemple la supressió de 56....

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seguí, perdoni però vagi concretant.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

...Passos a nivell i altres mesures també indicades com el

soterrament de les vies a Palma, també contemplat en el Pla

director sectorial, redactat a l’anterior legislatura, a més de les

aportacions bus més tren. Per acabar tot això encara no basta,

s’hauria de dur a terme una política integrada de coordinació

per rendibilitzar esforços i recursos que prioritzin la

construcció de més transferències intermodals, s’haurien de

potenciar les noves tecnologies de la informació i la

comunicació. Totes aquestes mesures, totes aquestes raons

perquè el transport privat deixi de ser el mode més atractiu en

qualitat i confort i el més econòmic perquè el ciutadà pugui

triar quin mode utilitzar i no es vegi obligat a fer-ho perquè no

li quedi més remei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Popular ha presentat

l’esmena d’addició RGE núm. 3883/04. Per defensar l’esmena

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

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

Amb aquesta proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari Socialista obrim avui un tema molt important i

transcendental per a la nostra comunitat autònoma, el transport

públic, més concretament fa referència aquesta proposició no

de llei al transport públic ferroviari i la seva infraestructura. Li

he de dir per començar que el meu grup parlamentari

coincideix en pràcticament tot el que es reclama en aquesta

proposició, però sí que consideram important fer una sèrie de

matisos.

Mirin, en el capítol II del títol 2 de les Directrius

d’Ordenació del Territori es regula el Pla director sectorial de

transports i que amb tota celeritat es posarà en marxa per part

de la Conselleria d’Obres Públiques quan abans i si tenim

l’ajuda i el suport de l’Estat encara serà més aviat. En el seu

article 62 de les Directrius s’estableixen tot un seguit de

consideracions generals pel que fa al transport públic i diu que

s’han d’analitzar les necessitats de mobilitat de la població i

proposar les mesures necessàries per a la reducció d’aquestes

necessitats. En relació al transport colAlectiu diu que es

potenciarà i s’incrementarà per satisfer les demanes i es donarà

especial atenció al ferrocarril, pel que es refereix al transport

interurbà. Així mateix també estableix la necessitat d’avaluar

la rendibilitat des d’actuacions a partir de criteris socials,

ambientals i econòmics. És a dir, incloure el Pla de transports

dins la nostra realitat sostenible i fer d’aquesta manera que

sigui possible l’equilibri entre la mobilitat de la població i el

màxim respecte del nostre entorn, perquè així sigui possible

només podrà ser de tres formes, amb tres ingredients. Que sigui

un transport públic, un transport de qualitat i que sigui

respectuós amb el medi ambient.

Com no podria ser d’altra manera el meu grup parlamentari

està d’acord amb totes aquestes consideracions, ja que són

consideracions que es troben incloses dins les Directrius
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d’Ordenació del Territori, directrius que regulen el model de

desenvolupament de les Illes Balears, model que a més a més

va ser dissenyat pel Govern de Jaume Matas i que per cert, no

va ser modificat pel Govern del pacte de progrés. Si no va ser

modificat per alguna cosa serà. Senyories em permetran que els

recordi que el programa electoral d’aquells que varen guanyar

les eleccions per un suport de la ciutadania i amb una majoria

suficient per governar en solitari, s‘estableixen com a eixos

fonamentals de la política de transports, en primer lloc la

mobilitat sostenible que implica dissenyar una política de

foment i millora del transport colAlectiu per tal de

descongestionar el colAlapse que provoca l’excessiu ús del

transport privat i el perjudici que implica la degradació

mediambiental. 

I, en segon lloc, per altra banda destaca la seguretat. Sí, sí,

senyors diputats, la seguretat. En cap moment no hem vist la

paraula seguretat en aquesta proposició no de llei i això,

sincerament, és una cosa que a nosaltres ens preocupa

moltíssim. No podem parlar en aquesta comunitat autònoma de

transport segur, no podem parlar en aquesta comunitat

autònoma d’un transport de qualitat si es posa en perill, quan

un passatger viatja en el tren, la integritat física d’aquest

passatger. La veritat és que jo crec que no hi ha cap diputat ni

cap partit polític en aquesta cambra que no vulgui introduir el

concepte de seguretat dins un pla de transports.

El que sí comprovam és que vostès volen fer massa via per

posar les vies de tren, però nosaltres no volem fer la viada que

varen fer vostès amb la línia Inca-Manacor, perquè les

conseqüències no han estat bones, que diguem, no han estat

satisfactòries. Sembla que la intencionalitat del grup proposant

és donar-nos a conèixer la concepció que tenen de transport

pública de qualitat i que tenen a dia d’avui, perquè la concepció

de qualitat que tenen a dia d’avui no és la mateixa concepció de

qualitat que tenien quan tenien les competències de transports

en el govern i a la Conselleria d’Obres Públiques, i jo crec que

no fa falta que ens inventem cap realitat, als fets ens remetem.

S’ha criticat per part de la proposant del Grup Parlamentari

Socialista el transport públic actual a les Illes Balears. Vostès

varen governar quatre anys, jo crec que també aquesta

irresponsabilitat, si vostès consideren que el transport públic no

és un transport públic de qualitat, jo crec que en quatre anys

vostès podrien haver fet qualque cosa, i com podran vostès

comprendre nosaltres no volem considerar o no podem

considerar com a transport de qualitat la línia Inca-Manacor.

Des del Partit Popular, per tant, sabem perfectament el que

volem com a transport públic, el transport públic que volem,

segur i de qualitat, però també sabem perfectament el que no

consideram com a qualitat, el que no és qualitat.

Jo crec que els ciutadans, quan s’aixequen un matí i a la

premsa veuen titulars com “La lluvia provoca un nuevo

desplome de un talud en la línea férrea de Manacor”, és això

qualitat? “El sistema de contención de agua era insuficiente

según los técnicos”. “Accident: el tren que es dirigia a Manacor

descarrilà a l’alçada de la carretera Palma-Petra; la causa del

sinistre va ser la caiguda damunt la via d’un mur de contenció”.

És això qualitat, senyors diputats? Qualitat és això que es veu

en aquestes fotos, senyors diputats?, és això qualitat en el

transport públic, aquestes pedres damunt la via? És això el

concepte que vostès tenen de qualitat en el transport públic,

posant en perill la seguretat dels ciutadans? Nosaltres

consideram que això no és la qualitat del transport públic,

nosaltres consideram que els ciutadans per tenir un transport

públic han de tenir una seguretat de la seva vida. Informe

d’SFM, veuran com no és qualitat: “Tras el reconocimiento se

observaron por un lado desprendimientos y caídas de piedras

sueltas, así como falta de funcionalidad de la malla de triple

torsión y caídas de árboles de gran porte. Esto podría

provocar la degradación y meteorización del talud con

desprendimientos retroprogresivos, caídas de árboles en la

plataforma y vía, caídas de piedras en la plataforma. Como

conclusión se determinó que era necesaria una intervención

con carácter de urgencia para poder restablecer el servicio en

el tramo”. Això no és transport de qualitat, senyors diputats.

Però tot i això ens alegram moltíssim que avui reclamin

vostès qualitat, que reclamin qualitat aquells que varen posar en

marxa un servei ferroviari insegur i perillós, pel qual ja hem

tengut el primer nombre de ferits. Ara el que ens falta és

entendre per què, conscients d’aquest perill d’aquesta línia,

demanen la seva reobertura abans del termini de les obres de

reparació i de contenció de murs. Què volen?, que hi hagi més

accidents?, tornar a restablir aquesta línia amb normalitat quan

hi ha pedres, inestabilitat, erosió del terreny? I vostès volen

posar en perill més vides humanes? Jo, sincerament, aquest

concepte de qualitat no l’entenem. 

Com deia ens alegra que el seu concepte hagi canviat

després de les eleccions. Abans del 25 de maig del 2003 per a

vostès qualitat era la construcció a marxes forçades d’una via

de tren per fer campanya i guanyar unes eleccions. Si era un

perill era igual, allò important era fer-se la foto del

desembarcament de totes les autoritats a l’estació de Manacor,

això era allò important. Però avui jo no tenc massa clar si

realment el concepte de qualitat ha canviat perquè, repetesc,

insistesc, el criteri o el concepte de la seguretat, Sra. Seguí, no

apareix a la seva proposició no de llei, i això és molt important.

Senyories, dia 25 de març es donà trasllat a la Conselleria

d’Obres Públiques d’una proposició no de llei que va ser

presentada pel Grup PSM-Entesa Nacionalista davant la

Comissió d’Ordenació del Territori i que va ser aprovada per

unanimitat, també pel Grup Parlamentari Popular, i quan una

proposició no de llei és aprovada, no per unanimitat, sinó quan

és aprovada pel Parlament implica un mandat imperatiu que

vincula el Govern, i almanco jo puc garantir que per a un

govern del Partit Popular sempre una proposició no de llei

aprovada serà un mandat que el vincularà, i avui veim amb

aquesta proposició no de llei que el Partit Socialista ha agafat

components d’aquesta proposició no de llei, els ha inclòs dins

la seva proposició no de llei, però casualment hi ha determinats

punts que no han inclòs dins aquesta proposició no de llei, és

a dir, sospitosament determinats punts que el PSM considerava

importants, i tot el Parlament també, avui per al Partit

Socialista no són tan importants. Com és que el punt que fa

referència al soterrament de els vies de l’estació de Palma no és

dins la seva proposició no de llei?, com és possible? És que no

és important per a vostès aquest punt? Sí que és important

aquest punt per a vostès, i si no se’n recorden jo els ho

recordaré. Programa electoral Partido Socialista Obrero

Español, elecciones generales: “En las Islas Baleares,
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cofinanciar, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del

Régimen Especial de Baleares, las actuaciones previstas por

el Gobierno de les Illes Balears en transport ferroviari,

impulsando asimismo el soterramiento de las vías y la estación

en Palma”. Esto es importante, porque ustedes lo recogieron

en su programa electoral. Otra cosa es que prometan tantas

cosas que luego no se acuerden, pero para ustedes sí que lo

era. Para nosotros también, y por eso nosotros presentamos

hoy esta enmienda. Acepten esta enmienda y también

votaremos a favor ese punto. La cuestión es sumar, yo creo que

por eso no tenemos que tener miedo.

Però el més sorprenent, senyors diputats, és que el Partit

Socialista no incorpora a la seva proposició no de llei, com sí

va fer també el PSM-Entesa Nacionalista, la colAlaboració del

Govern estatal, que participi amb el Pla estatal ferroviari, amb

una partida com a mínim -es va establir- de 816 milions

d’euros. Com és possible que el Partit Socialista ens reclami fer

tota una sèrie d’inversions en política ferroviària, la qual cosa,

sense ajuda de l’Estat, implicaria destinar pràcticament el 50%

del pressupost de la comunitat autònoma només en política de

tren? I si nosaltres feim això jo els deman: què diria el seu

portaveu de sanitat?, què diria el seu portaveu d’educació, si el

Partit Popular només inverteix en política de tren el 50%?, què

diria el seu portaveu de benestar social? Nosaltres, com

comprendran, necessitam l’ajuda de l’Estat. A més a més vostès

han reclamat per activa i per passiva l’aplicació de l’article 10

del REB, consta en el seu programa electoral i per tant

nosaltres els deim que siguin coherents. ¿Por qué antes sí y

ahora no? És això el que nosaltres no entenem.

I ja per concloure, Sr. President, nosaltres per fixar la nostra

posició volem dir que no tenim cap inconvenient en aprovar el

punt número 1 d’aquesta proposició no de llei, que fa

referència a la reobertura de la línia ferroviària Inca-Manacor,

però sí que consideram, i això per ventura és una esmena in

voce, que s’introdueixi el concepte de seguretat perquè per a

nosaltres és molt important. En els punts 2, 3, 4 i 5 no tenim

tampoc cap inconvenient. Siguin valents i aprovin també la

nostra esmena: el soterrament de la línia de tren de Palma i de

l’estació de Palma; siguin valents i també sumarem; siguin

valents i també posin allò de la participació del pla ferroviari

estatal. Nosaltres també hi donarem el nostre suport. 

En definitiva, des del Partit Popular l’únic que volem és un

transport de qualitat, un transport públic, però per damunt de

tot garantir la seguretat dels nostres ciutadans, que és el més

important.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la posició d’Unió

Mallorquina en aquesta proposició no de llei. Unió Mallorquina

votarà a favor dels punts 2, 3, 4 i 5 d’aquesta proposició no de

llei perquè estam bàsicament a favor del seu contingut. En el

punt número 1 a nosaltres ens hagués agradat que s’afegís un

apartat que digués “una vegada comprovada la seguretat de la

mateixa”; és a dir, nosaltres estam completament a favor de

l’obertura o del restabliment de la línia de ferrocarril Inca-

Manacor, però consideram que és fonamental garantir la

seguretat d’aquesta línia. De totes maneres, si la proposant no

vol admetre aquesta rectificació i no vol suspendre durant 5

minuts per incloure aquest punt, nosaltres votaríem també a

favor perquè amb aquesta redacció creim que està garantit que

es prenguin aquestes mesures de seguretat abans de la posada

en marxa d’aquesta línia.

En referència al punt 6, des d’Unió Mallorquina consideram

que més que fer estudis puntuals per a cada una de les illes el

que seria més important és aprovar definitiva, aprovar d’una

vegada el Pla sectorial de transports, que la passada legislatura,

quan es va aprovar la modificació de la Llei d’ordenació del

territori, el Govern de les Illes Balears, que en el aquell

moment aquesta responsabilitat era del Partit Socialista, va

trobar que en lloc de ser una competència de cada una de les

illes, en lloc de ser un pla sectorial que fos competència de

cada una de les Illes, va pensar que el Pla director sectorial de

transports havia de ser un tema interinsular i que el Govern de

les Illes s’havia de reservar aquesta competència. Per tant des

d’Unió Mallorquina pensam que, més que instar a fer estudis

per illes, s’hauria d’instar a l’aprovació en el mínim temps

possible d’aquest pla director sectorial de transports.

Tota aquesta proposició no de llei, que nosaltres jutjam

carregada de bones intencions, té un defecte, però nosaltres des

d’Unió Mallorquina, veient que aquesta proposició no de llei

la presenta el Grup Socialista, confiam en el fet que per part de

l’Estat central hi hagi la sensibilitat suficient perquè aquest

ambiciós programa en matèria de transport públic pugui dur-se

endavant amb la finançació adient per part de l’Estat. Per això

nosaltres li donarem suport, perquè pressuposam que el fet que

el Grup Socialista l’hagi presentada confiam que tendrem

aquesta finançació.

I quant a l’esmena presentada pel Grup Popular, si la

proposant l’accepta Unió Mallorquina hi votaria a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

el nostre grup donarà suport a la proposició no de llei que

presenta el PSOE en els seus sis punts que planteja, així com a

l’exposició de motius.

Creim, ho hem dit en altres ocasions, que apostar pel

transport públic és imprescindible per responsabilitat política

del Govern i per respondre a la necessitat de tots els ciutadans

i per ser un element bàsic en la planificació territorial. Per tant
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entenem que és un element clau en el qual creim que encara

s’ha de debatre molt més sobre aquesta qüestió.

Si m’ho permeten faré dos incisos. Un, que em sorprèn molt

la postura d’UM, quan ahir es va presentar una moció en el

consell on s’instava precisament al fet que el Pla de transports

estigués pràcticament de manera immediata i hi va votar en

contra, i ara resulta que demana que aquest pla de transports

estigui. Per altra banda també em sorprèn molt aquest èmfasi

del Partit Popular respecte a la seguretat quan precisament jo

crec que a tots ens preocupa la seguretat, no només la seguretat

del tren d’Inca a Manacor, sinó també de la carretera

d’Estellencs, també del túnel de Sóller, també de l’autopista

que s’està fent a Llucmajor, que jo hi he passat i m’han caigut

pedres damunt, i on hi ha tots uns problemes que esper...

(Rialles i remor de veus)

...que esper, efectivament, que vostès vagin una mica amb

els temes de seguretat que amb tant d’èmfasi s’han defensat

aquí.

Però anant a la proposició no de llei hem de dir que per

fixar la nostra posició crec que és molt important partir de

quina és la situació actual. Nosaltres entenem que tenim un

problema; el fet de tenir un problema no significa no fer res,

sinó tot al contrari. El transport és un dels problemes

ambientals i socials més important de les Illes i l’hem

d’afrontar amb capacitat, amb valentia i amb l’anàlisi rigorosa

dels fets. En primer lloc tenim una altíssima densitat de trànsit

a les carreteres, 884 vehicles per 1.000 habitants; s’ha dit i s’ha

repetit que el parc automobilístic és més elevat i supera la

mitjana europea i, per complicar-ho més, en plena temporada

turística desembarquen 150.000 cotxes als nostres ports i

50.000 vehicles de lloguer surten a les carreteres. Les

previsions de creixement del trànsit marcades en el Pla director

sectorial, almanco de Mallorca, i en els projectes concretes, va

en un augment d’un 3 a un 4% anual. Això és insostenible a tots

els nivells i suposa duplicar en pocs anys el nombre de vehicles

a les nostres illes.

Però d’on surten aquests cotxes? Per una part hi ha el cotxe

privat dels ciutadans; per altra, ja ho he dit, el parc de cotxes de

lloguer a preus dels més barats que hi ha a tot l’Estat espanyol,

és a dir, en aquest moment un cotxe de lloguer és una ganga a

les nostres illes i per tant això fa que hi hagi un

sobredimensionament de l’oferta i per tant una gran quantitat

de parc automobilístic en aquest àmbit; i per altra banda un

trànsit pesant de camions i autobusos discrecionals lligats al

sector turístic.

Per altra banda, quina és també la situació? Tenim un

transport públic ineficient, ja s’ha dit, amb dificultats i manca

d’impuls per part de l’Administració pública, que no ve d’ara,

ve d’enrere i evidentment són problemes estructurals, quan aquí

només es parla de temes conjunturals; hi ha una manca de flota

de transport públic que evidentment té una dificultat important

i que per tant s’ha d’intentar cercar solucions a curt, mig i llarg

termini.

Per altra banda és injusta socialment una situació tan

deficient del transport públic a les Illes Balears. Ja ho he dit

també en altres ocasions: les enquestes de mobilitat realitzades

pel Pla director sectorial del govern anterior han demostrat que

un 25,7% de les llars de les Illes Balears no disposen de cap

cotxe, mentre que un 31,6% tenen dos o tres cotxes; també -ja

ho he dit- que 400.000 persones no tenen carnet de conduir i

depenen d’altres perquè les puguin dur d’un lloc a l’altre i

bàsicament afecta colAlectius d’infants, joves i majors. Per tant

tenim una situació que francament fa pensar que un transport

públic és absolutament necessari, és just i que socialment, a

més, s’hi ha de cercar una solució. Per altra banda dir, molt de

passada, supòs que evidentment el Partit Popular ho sap perquè

s’haurà llegit el Pla director sectorial que va fer l’anterior

govern, si ens equiparam amb Canàries precisament estam molt

enrere d’aquestes illes que tenen situacions similars respecte al

transport públic. El que fa falta a les Illes Balears són sobretot

autobusos, trens, tramvies i bicicletes i no autopistes.

Però continuam amb la situació actual: uns projectes

d’infraestructures decidits pel Govern de les Illes Balears i pels

consells, almanco el Consell de Mallorca, basats en la

destrucció del territori, sobredimensionats per a un territori

petit com el nostre i on un dels criteris que més s’utilitzen és

incrementar la velocitat, quan resulta que la velocitat, o

l’increment de la velocitat, és una de les causes de sinistralitat

major en els casos d’accident de trànsit. Això tampoc no ho dic

jo i, per tant, crec que en aquest sentit el concepte de seguretat

l’hauria de revisar almanco el Partit Popular o, si no, els seus

portaveus. Per tant les polítiques de les institucions impulsades

i aprovades actualment no gestionen aquesta demanda creixent

de més cotxes, sinó que responen amb grans infraestructures

que incrementen més cotxes, que incrementen més embussos a

les entrades sobretot de Palma i de les grans localitats, i que

agreugen, per tant, la situació del transport públic. Això és com

un malalt que té una gran ferida d’on li surt sang i que resulta

que no li arreglam la ferida, sinó que li posam més transfusions

mentre la ferida continua sagnant. 

Per tant creim que, a més, la xarxa viària és l’eix de la

gestió del territori: apropa, dificulta o facilita distàncies i és un

tema fonamental en el creixement urbanístic -supòs que això

vostès ho saben- i per tant el tema territorial no està desvinculat

per a res de la xarxa viària; és un element fonamental, quan es

pensa en la mobilitat, pensar també en ordenació del territori.

Per altra banda és un model, al nostre entendre, que cada

vegada dificulta la qualitat de vida. Aquí es defensa la qualitat

de vida; jo els donaré un altre concepte de la qualitat de vida:

precisament més cotxes, més renous, més contaminació, més

incomoditats, més presses, més nervis, més dificultats per anar

no només per Palma sinó per tots els pobles, més aparcaments

i més problemes que evidentment qüestionen aquesta qualitat

de vida que vostès defensen posant més cotxes i més carretera.

Li he de donar un exemple molt ràpid. S’ha fet un estudi a

Europa que precisament diu que el temps perdut a les

congestions de trànsit representa una pèrdua d’un 2 o d’un 3%

del PIB a la Unió Europea, i amb la mitjana de vida d’un

europeu es calcula que cada europeu perd una mitjana de 2

anys intentant aparcar el seu cotxe. Jo crec que en aquest sentit

convé pensar una mica, per tant, què és la qualitat de vida. 

Tenim aquests problemes i nosaltres creim que davant

aquests problemes hi ha reptes que s’han d’assumir d’una

manera important en aquestes illes. Entenem que aquesta
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proposició no de llei va en aquesta línia. Quines propostes

creim o quines qüestions creim que són fonamentals? En primer

lloc, la capacitat de ser conscients d’aquest problema i analitzar

quina és la situació, qüestió que si em permeten dubt molt, visto

lo visto y oído lo oído en aquest parlament i en el Consell de

Mallorca. En segon lloc, planificar un model de transport i una

ordenació territorial vinculades; transport i territori no són

temes separats, són temes absolutament lligats, i on les

necessitats de mobilitat es puguin reduir i no intensificar. És

necessari actuar sobre la demanda, hem de tapar la ferida, no

hem de posar més sang, hem de tapar la ferida, invertint en la

reducció de necessitat de transport, acostant els serveis a la

gent; crear proximitat seria més barat en termes econòmics i

ambientals. S’ha d’actuar, per tant, a partir de les relacions

d’interdependència entre el transport i l’acció territorial i

urbanística.

Per altra banda, què creim també que és necessari?

Capacitat de reorientar els doblers públics cap al transport

colAlectiu com a prioritat. Qui paga aquestes infraestructures?

Idò jo els ho diré: els ciutadans, els ciutadans pagam les

infraestructures que ara per ara s’han posat en marxa i les

pagam amb els nostres impostos. Un transport colAlectiu és un

transport per a tots, un transport d’autopistes només és un

transport per a un sector molt determinat i molt concret.

Actualment hi ha una socialització dels costos d’aquestes

infraestructures; els ciutadans pagam les autopistes que

beneficien una part de la societat, majoritàriament el sector dels

transportistes i el sector turístic. El sobredimensionament de la

xarxa viària per poder fer front a l’elevat ús turístic beneficiarà

principalment aquest sector, però el cost repercuteix sobretot a

la societat. Precisament apostar pel transport públic, orientar

els doblers al transport públic és fer un transport per a tots, per

a tots, i també evidentment per a la gent que ens visita, i per

tant és un tema econòmic de primer ordre.

Per altra banda creim que s’ha de planificar un model de

transport capaç de potenciar el transport públic. Ja s’ha dit:

recuperar el transport públic és el millor que podem fer per a

tots, per a tots; nosaltres entenem que és per a tots, no només

per a un parell. Aquesta és la posició de la Unió Europea,

expressada en el nou llibre blanc del transport publicat el

setembre del 2001. S’ha de gestionar la demanda del transport,

augmentar l’accessibilitat sense incrementar aquests

desplaçaments. Per tant creim que és, en la línia del que ha

manifestat ja la proposant, és urgent, necessari i prioritari

millorar el transport públic interurbà a través de més xarxes

ferroviàries a les zones de Llevant, Artà, Capdepera i Sant

Llorenç; al migjorn, nosaltres creim que està bé allò de

Santanyí, (...), Palma, S’Arenal, Calvià i la Universitat; reobrir

el tren de Manacor i no fer tanta comèdia, que jo crec que ja fa

una mica de comèdia, això, i valoritzar el transport ferroviari

com una proposta de funció intermodal bus més tren.

Augmentar les línies de bus més tren i millorar la flota...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...i millorar la flota d’autobusos i les seves freqüències i

qualitat, disminuir l’edat mitjana i augmentar els itineraris dels

autobusos, sobretot s’han d’assegurar les interconnexions dels

diferents serveis de transport, fer un pla d’infraestructures

intermodals amb l’objectiu de facilitar les combinacions entre

els modes d’aportació diferenciats -a peu, bicicleta, automòbil-

i modes de recepció -bus, tren i tramvia. 

Hi ha, evidentment, molta feina per fer, i ningú no diu que

s’hagi de fer, a més, d’una manera ràpida, però els he de

recordar que les vies ràpides d’autopista s’han fet molt aviat i

molt ràpidament, no sí si per fer inauguracions, el cert és que

sí per destrossar una part important de la nostra illa i sobretot

per anar a fer unes infraestructures que no resolen el problema

que, com dic, és de mobilitat, i sobretot qui ho resol i com es

resol és a través del transport colAlectiu, com s’ha dit.

La vertadera aposta i el repte que han de fer al nostre

entendre un parlament i un govern responsable que vetlla pel bé

públic i pels drets constitucionals del dret al medi ambient i que

tots som iguals davant la llei, és precisament apostar per un

transport públic de qualitat, perquè és aquell que respon tant

amb finançament com amb el seu servei social, com també a

nivell mediambiental, a les necessitats que tenim en el segle

XXI, i per tant nosaltres creim que fer això és el realment

prioritari, ho direm aquí i ho direm on faci falta i ho

continuarem dient, perquè en aquest moment no es poden

tancar els ulls a un problema...

EL SR.  PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. ...a un problema tan important

com tenim en aquestes illes de l’alta densitat de cotxes que

evidentment, com dic, només es pot resoldre a través d’un

increment diversificador de l’oferta de transport públic.

I per acabar m’agradaria dir que respecte a l’esmena que ha

presentat el Partit Popular nosaltres, el nostre grup, creim que

l’estació intermodal és un projecte interessant, però aquest

projecte que s’ha presentat no és un projecte ferroviari, és un

projecte urbanístic, no respon al que jo he explicat aquí de la

necessitat que hi ha d’interconnectar trens, perquè allò

important és que els 89.176.000 euros que costarà, que són

molts de doblers, molts, molts de doblers, si només una part es

començàs a reinvertir en posar més línies de tren i en fer tot el

que diu aquesta proposició no de llei, evidentment tendríem un

bon transport públic i tendríem, a més, una bona estació

intermodal que nosaltres, a aquesta esmena, els he de dir que li

donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

Un poc de silenci, per favor, un poquet de silenci... Sra.

Vadell, té la paraula.
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LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. És per fixar postura del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista sobre aquesta

proposició no de llei i dir-li, Sra. Seguí, que li donarem suport.

Coincidim amb vostè, que ha fet una anàlisi i un diagnòstic de

la situació del transport a les nostres illes molt acurat i

compartim totes les seves teories, perquè la veritat és que es

veu que ha fet un estudi intens sobre la situació amb dades i

amb xifres que són prou evidents i que naturalment la felicitam

per aquesta intervenció que compartim totalment.

Passant ja d’un a un dels punts que vostès presenten com a

proposició no de llei, és vera que n’hi ha alguns que estan

aprovats per unanimitat en comissió ja des del mes de març;

tres dies després que el Partit Popular perdés el Govern

d’Espanya es varen atrevir a aprovar una proposició no de llei

que dubt que haguessin aprovat tres dies abans o quatre, però

afortunadament varen tenir aquesta sensibilitat d’apostar

clarament per les línies de ferrocarril, i com que és un mandat

i és una obligació, com ha dit el Sr. Rubio, que hauran de

complir, llavors nosaltres confiam plenament que el Partit

Popular complirà i donarà compliment íntegre a aquesta

proposició no de llei aprovada per unanimitat.

Per tant el primer punt que vostès proposen nosaltres..., era

així mitjançant una esmena que es va presentar en el darrer

moment i el Partit Popular hi va afegir la paraula “seguretat”,

nosaltres l’aprovàrem tots i per tant entenem que ja està

aprovat, però de totes maneres nosaltres tornarem a donar-hi

suport per una qüestió d’insistir al grup parlamentari, sobretot

a la Conselleria d’Obres Públiques que compleixi aquest

mandat que li va fer el Parlament mitjançant la comissió. Jo

crec que el que passa en aquesta cambra és que no tenim massa

confiança en el fet que això es faci ràpidament, perquè la

veritat és que si el Partit Popular volgués demostrar que

realment té aquest interès en reobrir les línies ràpidament hi

haguessin posat una mica més de cura; potser fent una

comparança d’una altra gran infraestructura d’obres públiques,

creim que si haguessin posat...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. VADELL I FERRER:

...el mateix interès que han posat en la construcció de

l’autopista fins a Llucmajor, que fan feina nit i dia, i hi ha

moltíssims de talls d’obrers que fan feina contínuament, potser

aquest problema de la reobertura de la línia fins a Sineu ja

estaria solucionat.

De totes maneres hem de dir que creim que no tardaran

gaire perquè la conselleria va dir que en dos mesos estaria

obert; ja no falta massa, així com la línia fins a Manacor fins al

setembre no estarà. Nosaltres no marejarem la Sra. Consellera

en aquest sentit, esperarem el setembre perquè confiam que

compliran la seva paraula, i si és abans també creim que no

l’obrirà i hi posarà flors i violes per poder justificar la seva

complexitat i la seva perillositat que ha solucionat en aquest

sentit.

El segon punt també està aprovat, l’establiment de noves

línies ferroviàries, i el que consideram que, vaja, que és un

tema que no entenem de cap de les maneres és com la

conselleria és capaç de posar en marxa dues, tres o quatre

infraestructures en carreteres al mateix temps i en canvi no vol

començar res nou en tren mentre no hagi comprovat que

funciona bé tota la resta. Nosaltres lamentam que justament el

Partit Popular hagi intervengut abans que nosaltres, que tal

vegada ens podia donar resposta a algunes preguntes com per

exemple, quin grau de compliment s’ha donat fins ara a aquest

mandat que li va fer el mes de març la comissió, i a veure si

s’han fet alguns estudis per posar en marxa la reobertura de

noves línies, que no ho sabem.

El tercer punt és instar el Govern a implantar noves

aportacions de línies bus-tren, hi estam absolutament d’acord,

les interconnexions entre bus i tren hem de tenir en compte que

té molts avantatges, com és poder incrementar les freqüències

dels autobusos entre pobles i les poblacions que tenen tren i la

major rapidesa amb que els viatgers poden entrar dins Palma i

el menor trànsit pesant dins Palma, que és el que suposa que

s’evita que entrin més autobusos de pobles dins Palma, perquè

els passatgers poden anar-hi en tren. Per tant, hi estam

absolutament d’acord.

El quart punt també ja està aprovat, per tant no hi tenim res

a dir, hi estam totalment d’acord.

I el punt cinquè creim que és un mandat, és una obligació

del Govern fer inversions en manteniment. Tal vegada si se

n’haguessin fet anteriorment amb la línia de tren, tal vegada no

hagués passat el que va passar, desafortunadament.

El número sis, nosaltres estam d’acord amb el portaveu

d’Unió Mallorquina i també crec que hi ha fet menció la Sra.

Seguí, quan ha dit que estava més d’acord o estaria més perquè

s’aprovàs el pla de transports, i nosaltres també consideram que

sí que és ver; però com que tampoc no tenim idea de quan es

durà aquest pla de transports, no tenim inconvenient que es faci

qualque cosa, perquè el transport públic en autobús és molt

deficitari des de fa molt de temps i creim que alguna cosa s’ha

de fer. Si no s’aprova immediatament o amb la major rapidesa

possible el pla de transports, que és més complex, almanco que

es regulin i es miri de millorar el transport públic d’autobús,

perquè, ara per ara, és l’única alternativa de gran part de l’illa

de Mallorca i l’única alternativa de les altres illes de les

Balears.

Per tant, dir-li que donarem suport a tots els punts de l’ordre

del dia i esperam que aquest mandat que dóna el Parlament al

Govern de les Illes Balears s’acompleixi amb la major brevetat

possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:
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Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

En primer lloc, agrair el vot favorable dels grups parlamentaris

que donen suport a aquesta proposició presentada pel nostre

grup.

Pel que fa a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari

Popular i després d’haver fet la meva primera intervenció, on

he hagut de córrer tal volta al final, he parlat de forma explícita

del soterrament de les vies de tren de Palma, que ja apareix

recollit al programa del PSOE i al Pla director sector de

transport de les Illes Balears que va elaborar l’anterior

legislatura, com a una de les mesures complementàries, no

estructurals; no és una mesura estructural, és una mesura

complementària perquè doni cabuda a tota la potenciació del

transport ferroviari, per tant, com no hem d’estar d’acord amb

això, amb una mesura complementària per potenciar el

ferrocarril a Mallorca. Per tant, s’accepta.

Però no acceptam el tema d’incloure la seguretat; hi és a

l’exposició de motius, per aquesta raó la seguretat s’hauria

d’afegir a cadascuna de les propostes de les noves vies que

feim, això hi és implícit, hi és implícit que quan es fa una nova

via ha de ser segura, no té perquè estar escrit que ha de ser

segura. És que hem d’escriure ara que les noves propostes de

carreteres, hem de posar o hem de demanar al Govern que posi

que han de ser segures? Hem d’exigir que totes les noves

infraestructures, construcció d’hospitals, construcció de nous

colAlegis, hem de dir que han de ser segurs? Per què ho hem de

posar en el tren? Es dóna per suposat que ha de ser així.

Tres. És una proposició no de llei de transport colAlectiu, no

de tren; el PP l’ha centrada en el tren, però no hem vist cap

concepció integral, cap política, res d’autobusos, cap política

global d’intermodalitat, l’ha centrada en el tren, una altra

vegada en un element de conjuntura, no d’estructura. Això no

és transport colAlectiu, parlar d’arreglar una via no és parlar

d’un pla integral de transports; aquesta diputada ha intentat

parlar de plans integrals de transport, ha intentat supeditar els

plans de transports als plans de carreteres, ha intentat parlar

d’ordenació del territori, crec que el diputat del PP o no ho ha

entès o no ha volgut entrar aquí dins, m’ha parlat només d’un

tren i d’arreglar una via, res de cap proposició no de llei de

transport colAlectiu. De tots els punts d’aquesta proposició no

de llei n’hi ha un parell de tren, la resta són de transport

colAlectiu.

Miri, senyor portaveu del PP, ja el veig, nosaltres no hem

canviat, fins i tot férem un Pla director sectorial de transport de

les Illes Balears per potenciar el transport colAlectiu, nosaltres

no hem canviat gens, i les mesures que aquest Govern posa en

marxa estan contemplades al nostre Pla director sectorial de

transports, el corredor de ponent amb autobusos, el soterrament

de les vies del tren -per aquesta raó evidentment l’hem

d’acceptar, perquè nosaltres ho havíem dit abans. La supressió

de 54 passos a nivell del ferrocarril, evidentment tot això és al

nostre Pla director sectorial.

La proposició no de llei del PSM, no era en plenari, era en

comissió, també n’hi havia hagut una altra del Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds i crec que ho he dit a la meva exposició

anterior, no era de transport colAlectiu global, era de tren, per

tant nosaltres ni hem llevat ni hem posat, n’hem feta una de

nova, no era de transport colAlectiu global, era de tren. Sí que

l’hem mirada, no me solen escapar els papers, me la vaig mirar,

la vaig tornar mirar i el Diari de Sessions. Tot el que nosaltres

plantejam és al programa electoral del Partit Socialista i és al

Pla director sectorial de transport que era a punt d’aprovar-se...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

... a punt d’aprovar-se, quan, dia 25 de maig, aquest país va

votar un altre color polític.

No em parli tampoc el senyor del PP de seguretat.

Nosaltres, des del dia 25 de maig no governam, per tant han

tengut temps i han estat advertits per la constructora que

aquesta línia s’havia d’arreglar.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

La meva pregunta és...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor. Un poc de silenci. 

Per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

La meva pregunta és: tancaren la carretera d’Establiments,

una de les més en perill a nivell de despreniments i

esllavissaments geològics a la Serra quan hi havia pedres? O

han tancat el túnel de Sóller, una de les infraestructures de

túnels més perilloses d’Europa? Em sembla que no.

La política, repetim, de transports ha de ser integral, ha de

contemplar de forma conjunta tots els modes i ho ha de

subordinar a una estratègia política d’ordenació del territori,

que contempli el transport amb altres variables, qüestions

mediambientals i qüestions de sostenibilitat. Les polítiques de

potenciació d’aquest transport colAlectiu ja es varen iniciar la

passada legislatura amb l’elaboració d’aquest Pla director

sectorial, evidentment no aprovat, però no ens n’amagam

d’això, però el férem, en consonància amb el Llibre Blanc de

Transports d’Europa, preteníem rompre aquest desequilibri cap

a una major utilització del transport colAlectiu. A Mallorca, on

els problemes de congestió i trànsit són més apressants, dintre

una política integral de transports es recupera el ferrocarril i es

fa arribar fins a Manacor; s’estableixen polítiques

d’intermodalitat a través de les aportacions bus-tren; es

recuperen tres grans estacions intermodals i es fa arribar el
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ferrocarril a tots els racons de Mallorca per permeabilitzar el

territori a través del transport públic. Però poc més s’ha fet al

llarg del que duim transcorregut, on es veu que com les

prioritats són totes unes altres i s’esbiaixen molt més cap a la

xarxa viària per poder circular més aviat.

Amb aquesta proposició no de llei els socialistes demanam

analitzar les necessitats de mobilitat de la població i proposar,

si escau, mesures necessàries per reduir-les; establir mesures

per reduir el trànsit individual a l’interior dels nuclis urbans i

millorar la seva qualitat ambiental; millorar la gestió de la

mobilitat i donar suport de forma preferent al transport

colAlectiu per evitar la tendència al creixement ad infinitum  de

la xarxa viària. Revisar el concepte de transport públic, on el

ciutadà passi a de ser usuari captiu a client, que elegeixi una

alternativa diferent del cotxe i no utilitzi el transport colAlectiu

de manera forçada. Potenciar el transport públic per satisfer les

demandes, amb atenció especial al ferrocarril, al transport

interurbà i a l’urbà; un transport colAlectiu de qualitat amb

regularitat, temps i confort, amb bona comunicació

d’infraestructures d’espera i transbordament, que contempli una

integració d’itineraris i asseguri la interconnexió dels diferents

sistemes prioritzant ja les existents. Analitzar també la

rendibilitat de les actuacions amb criteris socials, ambientals i

no sols econòmics. Una política molt activa en sostenibilitat

ecològica i que els transports més benignes tenguin un especial

suport des del punt de vista ambiental. Establir també una

prioritat pressupostària en transport colAlectiu.

Per aquestes raons i per les que ja hem desenvolupat a la

nostra exposició anterior, el Grup Parlamentari Socialista

presenta al Parlament la següent proposició no de llei, per

poder començar a millorar el servei de transport colAlectiu a

l’espera d’un pla director sectorial de transports a les Illes

Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seguí, per favor, vagi acabant.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

... que hauria de ser immediat.

Instam el Govern a restablir la línia de ferrocarril Inca-

Manacor; instam el Govern a l’establiment de noves línies

ferroviàries a la comarca de Llevant; instam el Govern a

implantar, que no s’ha fet, noves aportacions de línies bus-tren;

instam el Govern a iniciar noves línies ferroviàries a la comarca

del Raiguer.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a du a

terme tasques de manteniment i millora a les estacions

d’intermodalitat, situades a diferents municipis insulars, que

tampoc no s’ha fet.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seguí, per favor, és que ...

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Insta el Govern finalment, perdoni, Sr. President, vaig

acabant, a dur a terme un estudi integral a cada illa del servei

de transport públic en bus, línies, freqüències, cobertura i

desajustos entre oferta i demanda mentre no es dugui a terme

el pla director sectorial de transports de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Té la paraula la consellera d’Obres Públiques.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

veritat és que per aprovar per unanimitat aquesta proposició no

de llei i la bona voluntat que té el Partit Popular, doncs la

veritat és que s’han fet acusacions falses des d’aquesta tribuna,

i he de dir que, com a consellera, vull aclarir molts d’aspectes

que tothom té interès i aprofit per obrir qüestió incidental i que

podrem debatre aquests temes.

Primer tema, dir que ja es va aprovar en comissió aquesta

proposició no de llei; que aquí és molt fàcil parlar de transport

públic, fer la demagògia increïble en matèria de transport

públic en matèria de transport públic; quan vostès varen

governar quatre anys, vostès no varen fer cap infraestructura

viària perquè no volien cap infraestructura viària, això ja ho

vàrem viure; teníem, a més, uns doblers de Madrid que varen

tirar als fems els 8.000 milions de pessetes, i en transport públic

es varen fer unes passes, unes passes, jo no dic que no, es va

obrir una línia a Manacor, que després ha passat el que va

passar, i es varen començar a construir unes estacions

intermodals a Maó i a Calvià i es va posar el bus més tren de la

comarca del Raiguer, i res pus. Ho dic perquè ni es va aprovar

el pla de transports, que era una obligació de les Directrius

d’Ordenació del Territori, ni es varen obrir en quatre anys tots

els trens per a tota l’illa de Mallorca, com ara pareix que ha de

fer la conselleria.

M’ha dit una diputada que nosaltres feim massa via amb les

carreteres i no amb el tren, i jo volia precisar que hi ha una

diferència molt important que aquest Parlament ha de ser

conscient, que per a carreteres tenim 58.000 milions de

pessetes, i que aquesta consellera no serà responsable davant

els ciutadans de tirar aquests doblers. I aquesta consellera fa, i

el seu equip, tota la feina que pot perquè totes les anualitats del

conveni es puguin gastar i tenguem unes infraestructures que ja

fa massa anys que havíem de tenir. En canvi, en matèria de

transport públic no tenim 58.000 milions de pessetes, aquesta

és una realitat. Tenim, SFM té el major pressupost de la

història de la comunitat autònoma, 74 milions d’euros, el major

de tota la seva història.

I per tant, l’únic que vull dir i crec que ja ha manifestat el

diputat Popular, és que ara hi ha hagut un canvi, ara el PSOE,
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que duia al seu programa electoral, que es va omplir tota la

campanya de dir tots els doblers que venien de Madrid per al

transport ferroviari, l’únic que vull dir és que m’agradaria una

reafirmació, perquè el Partit Popular vota a favor d’obrir la

línia a sa Pobla, a Manacor, a Artà i Cala Rajada, Plaça

d’Espanya, Campus Universitari; però, evidentment, els he de

dir, la valoració que hi ha dins el pla sectorial que s’està

traduint en aquest moment, s’enquadernarà, i esper poder fer

l’aprovació inicial al Consell de Govern el mes de juliol, i ho

podran veure, són cinc toms, és molt més del que vostès havien

preparat i que, a més, ni tan sols varen fer l’aprovació inicial,

doncs hi ha una valoració de tot el que vostès duen, i la

valoració és prop de 200.000 milions de pessetes. És evident

que amb el pressupost de SFM es faran moltes coses aquesta

legislatura, però és evident que tot això no es pot dins aquesta

legislatura o en vuit anys, si no hi ha un conveni amb

l’administració de l’Estat. Per tant, jo confiï que vostès

compleixin tot el que han promès, perquè si no aquesta

proposició no de llei, tant a comissió com a ple, és pura

demagògia, i vostès ho saben perquè només volen fer aquesta

demagògia.

I els vull dir també que el pla sectorial, ja dic que

s’aprovarà inicialment el mes de juliol, estam fent molta via per

aprovar-ho, suposarà que en transport per carretera hi haurà un

augment del pressupost per a l’any que ve important, de la

partida del Pla de transport per carretera, i preveu tota aquesta

visió global del transport, tota la intermodalitat, com també els

desplaçaments amb bicicleta, a peu, totes les combinacions,

transport aeri, transport marítim, etcètera. Hi ha una valoració

econòmica i estirar l’esforç en transport per carretera i estirar

per part de SFM, però necessitam, si es vol fer tot això,

necessitam aquesta finançació de Madrid, com tenim per a les

carreteres. I aquí hi ha la principal diferència de perquè podem

tants de projectes en carretera. En canvi, en tren, hem tret

projectes molt importants, però és evident que tot aquest no ho

podem tenir.

Jo vull dir que nosaltres ja hem executat en onze mesos

moltes més coses del que vostès varen fer en matèria de

transport públic. Vàrem comprar deu unitats més de tren,

aproximadament 20 milions d’euros, unitats de tren comprades,

que torben 18 mesos a fer-les, que comença l’entrega de les

primeres unitats el gener del 2005 fins al juny del 2005. Què

significa aquesta inversió tan grossa de duplicar pràcticament

els nostres trens? Doncs, en primer lloc, poder, de moment, que

no hi hagi els retards que patia la comarca de Manacor, perquè,

a part que l’obra ha caigut, a part ja dúiem les deformacions de

la via amb els garrots i a part ja dúiem que els trens tenien

molts de retards perquè tot el dia s’avariaven perquè no hi ha

unitats suficients. Per tant, no només deixarem de tenir aquests

retards, sinó que, a més, podrem augmentar totes les

freqüències de la comarca de Manacor, i de pas de la comarca

d’Inca i Marratxí, això ja està comprat i executat; començaran

el gener a servir-se.

El canvi de la via d’Inca, que és una via molt deteriorada,

que fa moltíssims d’anys que no s’ha fet cap actuació,

comencen aquest mes les obres del canvi de la via d’Inca, són

unes obres d’aproximadament entre 10 i 15 milions d’euros. Ja

estan adjudicades, es va fer el projecte, totes les passes estan

adjudicades i ara començam el canvi importantíssim de la via

d’Inca. Tenim en informació pública el desdoblament Inca-

Enllaç, en aquest moment ho tenim en informació pública per

a precisament poder augmentar les freqüències i que no hi hagi

retards a la comarca de Manacor és necessari fer aquest

desdoblament, que és un projecte d’aproximadament 10 milions

d’euros.

Estan executades les obres, a punt de concloure, del pas de

nivell de Binissalem; no parl del darrer que vostès varen

començar, sinó un que vàrem començar nosaltres a Binissalem.

I és en aquest moment a informació pública el pas inferior de

vianants a l’estació d’Inca i el camí d’En Mayol, supressió de

passos a nivell. El dissabte en sortiran dos més a informació

pública i la setmana que ve dos més, per poder començar totes

aquestes obres abans que acabi l’any.

I dir que tenim adjudicada també la reobertura de l’estació

de Sant Joan, que és una estació que curiosament no es va voler

obrir en temps del pacte, que tots els partits polítics de Sant

Joan volen i ja està adjudicada la reobertura de l’estació de

Sant Joan. I tenim un macroprojecte, que és el soterrament de

les vies del tren a Palma; una estació intermodal d’autobusos,

amb 30 plataformes de trens i també de vehicles privats, que és

una autèntica intermodalitat i que és el projecte més ambiciós

de la legislatura, jo crec que de tota la Conselleria d’Obres

Públiques, és el més ambiciós que tenim dins la Conselleria

d’Obres Públiques en aquest moment, molt més del que és

s’Arenal, Llucmajor o Inca-sa Pobla, Palmanova-Peguera.

Per tant, crec que en pocs mesos treure ja el projecte i

l’estudi d’impacte ambiental a informació pública mentre s’està

redactant el projecte constructiu, començarem el juliol a treure

a licitació, per poder avançar les obres, dos projectes i

començar el setembre amb el canvi del servei i desmuntar el

pont del tren, jo crec que realment en onze mesos doncs hem

fet una gran activitat; a part, ja dic, que s’ha fet el pla de

transports que esperam aprovar inicialment el mes de juliol i

que estam redactant el projecte de llei del consorci insular de

transports, que realment és el més important, perquè és el futur

del transport públic.

Dir també que, quant a les estacions intermodals i noves

infraestructures, dir que nosaltres hem començat, a part de la

gran infraestructura d’estació, del soterrament i de l’intermodal

a Palma, hem començat l’estació marítima de Ciutadella, una

estació també intermodal important, que està dins el pla de

transport. Està també per licitar l’estació marítima de Sant

Antoni; i tenim, com a infraestructures d’estacions d’autobusos

també a Sant Antoni, que ja tenim terrenys i s’està redactant el

projecte i també a Ciutadella tenim un projecte.

Per tant, jo crec que en onze mesos que estam a la

conselleria, si vostès miren el que vostès varen fer en onze

mesos, en matèria de transport públic i el que nosaltres hem fet

dins la conselleria, crec que realment el superam amb escreix,

el superam amb escreix Sra. Seguí. Per tant, jo el que no puc

consentir és que es facin aquestes acusacions, perquè no és ver,

per començar; perquè tenim un pla global en matèria de

transport; perquè entre el més ambiciós que hi ha dins aquesta

legislatura és, precisament, en matèria de transport públic, i

realment totes aquestes acusacions que quan hi ha un accident

d’unes obres que es varen fer massa aviat, i vostès ho saben,
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sense estudis, sense els estudis d’impacte ambiental que marca

la legislació, fent un desviament a Petra per motius

exclusivament polítics, perquè no era el que es recomanava;

que es facin acusacions dient que la constructora havia entregat

a la consellera que aquesta línia s’havia de corregir, jo li dic

que això és rotundament fals, rotundament fals. Aquestes obres,

si no estaven en condicions d’obrir-se, no s’havien d’haver

inaugurat mai, i aquestes obres, demostra la realitat que no

estaven en condicions d’inaugurar-se. Ningú pot entendre,

ningú mínimament intelAligent, que s’obrin unes obres i que bé,

que si cauen és per manca de manteniment; això no existeix, o

sigui, unes obres estan bé i es pot circular, o cauen, i això és

exactament el que ha passat.

I jo li he de dir que tot va ser així, o sigui, dia 25 de març va

avisar la constructora no sabem a qui, pel que es veu és la

direcció tècnica que era una consultora externa, però SFM, cap

tècnic de SFM ni als arxius de SFM tenien constància que

aquestes obres eren provisionals. De fet, en cap moment es va

dir a l’opinió pública i de fet en cap moment es va informar, en

els traspassos de poder, que hi havia una obra, però bé, que

podia caure.

Dir-li també, coses molt curioses, aquestes obres, aquest

projecte, que era un projecte de 26 milions d’euros, la

reoberbura de Manacor, va tenir dos modificats i onze

complementaris. Pels que siguin gestors de les obres, dos

modificats i onze complementaris, que varen suposar un 44%

més de les obres, jo crec que ho demostra tot. Els diré més, els

diré més ...

(Remor de veus)

..., dia 30 d’abril, al Consell d’Administració de SFM, 30

d’abril del 2003, del 2003, es diu que “Las obras del tren, el

director gerente procede a dar cuenta en el Consejo de

Administración de la finalización de las obras de la línea Inca

a Manacor. En este sentido, el presidente quiere trasladar la

felicitación del Consejo de Administración al gerente y al

equipo humano de SFM, así como a las empresas que han

donat suport a la bona execució del projecte.” Doncs, el mateix

Consell d’Administració que deia que s’acabaven les obres,

resulta que s’aprovava el complementari número 8 de l’obra de

reobertura de la línia a Manacor. I quin era aquest

complementari número 8? “La estabilización de los taludes de

Son Tell y de Sineu”. Estam parlant de dia 30 d’abril, que es

dóna per finalitzat i s’aprova un complementari, sap per quin

import: 298.000 euros, per a, en teoria, fer l’estabilització dels

talussos; però, quina estabilització? La provisional, perquè, si

no, no donava temps a fer l’estabilització definitiva. Aquesta és

la finalització d’una obra que el mateix Consell

d’Administració aprova encara complementaris, el número 8,

que varen arribar al número 11, no s’ho perdin; varen continuar

el maig fent complementaris.

Per tant, jo dic que amb aquesta obra es va fer, en lloc

d’una passa endavant, una passa endarrera, perquè no només és

que va caure l’obra, és que tot el que va ser la posada en

funcionament no han estat més que problemes continus que, a

més, han repercutit a tota la línia, que és la línia principal, que

és la línia d’Inca, perquè els retards s’han acumulat,

precisament.

Per tant, bus més tren de la comarca de Manacor? Sí. Quan?

A partir de l’any que ve, quan estiguin en funcionament

aquestes unitats i quan garantim a la gent de Capdepera i de

Cala Rajada que no arribarà a l’estació de Manacor i resultarà

que ha d’esperar mitja hora més el tren, perquè si no, sí que ens

acabam carregant tot el transport públic. Si a una persona de

Cala Rajada, Son Servera, de Capdepera, l’has de fer davallar

de Manacor perquè pugi al tren, li has de garantir que arribarà

i hi serà el tren, i per tant les coses i les passes s’han de fer bé,

perquè és molt fàcil dir bus més tren, ho podem demà i no

tendrem més que queixes, i vostès després no es fan

responsables d’aquestes queixes, després seria culpa també de

la consellera.

Jo dic que, per una banda, ja dic, jo estic orgullosa de la

feina que hem fet en aquests onze mesos, crec que més no es

podria haver fet; estic contenta de tenir el pla enllestit i l’únic

que deman és que ara vostès acompleixin les seves paraules,

perquè en matèria de la meva conselleria té moltes coses

pendents la ministra de Foment, moltíssimes, des del transport

aeri, que hi ha tantes coses per fer; el transport per ferrocarril;

el conveni de carreteres; jo ho dic perquè, així com amb la

ministra d’Habitatge no he tengut cap problema, amb la

ministra de Foment encara no m’ha dit ni bon dia i li tenc hora

demanada i jo crec que ja és hora que comencem, precisament,

a fer feina.

(Remor de veus)

I per això deman la seva colAlaboració. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Sra. Seguí, quan vostè vulgui, té cinc minuts.

(Remor de veus)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, com que la Sra. Consellera ha obert un torn incidental

i ha fet referència, ...

EL SR. PRESIDENT:

No.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, ha fet referència, ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, no, no, no...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

... perdoni, acabaré, i ha fet precisament alAlusions almanco

a qüestions que jo he plantejat, era per si evidentment se me

donava la possibilitat de poder dir alguna cosa.

(Remor de veus)

M’agradaria, Sr. President, que els posàs tranquils als

d’aquella banda.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, un poquet de silenci; sí, un poquet de silenci.

No, digui?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, deman si puc jo dir alguna cosa, ja que ha fet referència

a qüestions que jo he esmentat, si no n’hi hagués fet no ho

demanaria, però ha fet esment a qüestions que jo havia dit a la

tribuna.

EL SR. PRESIDENT:

Ha estat esmentada, però no alAludida. Jo crec que té el torn

la Sra. Seguí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, però un torn incidental se suposa que tots els grups

poden alguna cosa.

EL SR. PRESIDENT:

No, no.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

El torn incidental només la té la Sra. Seguí, perquè li

contesta a ella, si hagués contestat al principi.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, és que ha parlat de qüestions que jo li havia

plantejat; és que si no, si hagués fet referència exclusivament

a la Sra. Joana Seguí.

EL SR. PRESIDENT:

Si hagués estat abans sí, però no ara.

(Remor de veus)

Sra. Seguí, vostè té la paraula.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

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

Sra. Consellera, si aquesta proposició no de llei, de transport

colAlectiu, que no de tren, de transport colAlectiu, ha servit per

a qualque cosa és perquè el Govern de les Illes Balears ens

expliqui els projectes que té per dur a terme el pla director

sectorial de transports, ens expliqui totes les ampliacions que

pensen dur a terme, ens expliqui una sèrie d’actuacions que fins

ara no havíem vist. O sigui que benvinguda sigui.

El Sr. Matas, en el debat d’investidura, l’únic que va lloar

del pacte de progrés va ser la bona política en transport

colAlectiu que havia duit a terme, per tant jo crec que no es pot

dir que el govern anterior no va potenciar el transport colAlectiu

ni va potenciar el transport públic, això vostè no ho pot dir. El

govern anterior va apostar molt, perquè s’ho creia, perquè així

ho va dur a terme a través d’un pla director que li vàrem deixar

just a punt d’aprovar, que vostè l’ha canviat i està legitimada

per fer-ho evidentment, però que el govern anterior hi creia, i

de fet va dur el tren fins a Manacor perquè hi creia en aquest

tema.

Respecte del tren de Manacor, és curiós però la història de

vegades és un referent important perquè ens fa entendre el

passat la realitat del present; anant a cròniques de finals del

segle XIX, el tren de Manacor, ja quan es va inaugurar, tenia

esllavissaments, i caien pedres dels talussos damunt les vies, no

és una cosa d’ara això.

I de fet, dins els pressuposts de SFM, per tant, que vostès ho

sabien, hi havia una partida per a arreglament dels laterals de

les vies. Evidentment, i ho tornam repetir i ho tornam dir, el

transport colAlectiu de qualitat es va inaugurar a la legislatura

passada, el transport colAlectiu i de qualitat es va potenciar en

el període anterior i no es varen poder desenvolupar més

projectes perquè el Sr. Álvarez Cascos, quan era ministre de

Foment, va dir: “En España se hacen AVE, ningún otro tipo de

ferrocarril”. Per què? Perquè el color polític d’aquest país,

d’aquí, no li anava bé per donar subvencions ni per sufragar la

política de transport ferroviari que aquest govern va dir, el

govern passat va dir, és igual, la continuarem duent a marxa;

només va concedir 50 milions de pessetes a l’Ajuntament de

Palma.

Per tant, no em digui que el Govern anterior va escriure

molt damunt el paper sobre línies de transport ferroviari i no els

va du a terme, o no les va implementar. No em digui això

perquè evidentment el pressupost per dur-les a terme no hi era

i en va treure d’aquí on va poder.

I un altre element, no feim demagògia, tenim una altra

concepció del transport el seu Govern i nosaltres i això...

(Remor de veus)
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...tenim una altra concepció del transport...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Nosaltres tenim una concepció diferent d’allò que ha de ser

un transport colAlectiu i tenim una concepció diferent d’allò que

ha de ser un transport considerat en la seva integritat. I no

tenim la mateixa visió que vostès i estam a l’oposició i per això

ho podem dir i no tenim la mateixa concreció que vostès quan

duim a terme una política de carreteres i això es va demostrar

en el període passat. En férem o no en férem? No tenim la

mateixa concepció, no creim...

(Remor de veus)

Sí que en tenim...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Tenim una concepció de transport, però diferent a la seva,

però en tenim evidentment. Un transport terrestre, com he dit

abans, amb un consum poc intensiu del territori i sobretot, que

es fonamenti en unes vies que no hagin de ser sempre traçats

d’autopistes, sinó que siguin el menys agressives possibles per

al territori. Això és la concepció nostra en xarxa viària. La que

sigui necessària, però no fent-ne de més.

I per altra banda i paralAlelament a això perquè si no seria

contradictori, paralAlelament a això, la potenciació d’un

transport colAlectiu que no es contradigui amb aquesta política

d’ús intensiu del territori, és que seria contradictori si nosaltres,

des del nostre grup parlamentari, potenciam grans autovies i

grans autopistes i al mateix temps demanàssim que la gent

utilitzés el tren, això és contradictori intrínsecament.

Per tant, nosaltres tenim un model de transport coherent i

l’hem tengut sempre, en el nostre programa electoral, quan hem

governat i des de l’oposició i és el mateix. I aquest mateix

plantejament el tenim quan l’hem escrit en el Pla director

sectorial, en tren, en transport colAlectiu i en xarxa viària. I

repetirem, el que s’ha de fer en aquesta comunitat és arreglar el

tren, evidentment és molt important que s’arregli el tren, però

fer noves línies, potenciar noves línies, però també parlar

d’autobusos, potenciar les noves xarxes de transport colAlectiu

d’autobusos, de noves aportacions de les línies bus més tren,

d’una xarxa que sigui permeable per a tot el territori, que

permeti que tothom l’utilitzi, perquè sigui de qualitat, no

perquè no li quedi més remei. Amb tot això afavorirem a la

població captiva a l’hora d’utilitzar-lo, també a la població

turística i millorarem la qualitat ambiental d’aquest territori.

Per tant, la nostra concepció d’un transport colAlectiu de

qualitat, amb mesures per reduir el trànsit individual, amb

mesures per afavorir a les grans ciutats el transport colAlectiu

enfront de l’individual. Nosaltres ni feim demagògia, ni hem

canviat i l’hem mantingut sempre. Aquesta és la nostra idea i

aquesta és la nostra concepció i sobretot una concepció del

transport sempre estretament lligada al territori, mai com a dues

coses dissociades. El transport colAlectiu i el transport privat no

l’hem dissociat mai de polítiques territorials perquè una cosa va

amb l’altra. El sistema de transports és l’estructura, és l’espina

dorsal del territori...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Ja acab. Per tant, tornam demanar un transport colAlectiu, de

qualitat, amb regularitat, amb temps i amb confort que arribi al

màxim nombre de punts possibles i que l’utilitzin el màxim

nombre de persones possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seguí. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

acabar aquest debat tan interessant dir-li que vostès creien en

allò que feien i nosaltres també eh? I estam molt convençuts

d’allò que s’ha de fer i el nostre model de transport és un model

de qualitat i no digui que (...) el tren al segle passat, estàvem en

el segle passat, és que estam en el segle XXI, ho entén? En el

segle XXI no poden caure les coses. En el segle passat es va fer

el tren de Sóller, la obra de ingeniería más grande humana que

ha habido en esta tierra i varen fer el tren de Sóller i és una

cosa guapíssima, o sigui... però és que estam en el segle XXI i

allò que no es pot fer... A més li he de dir, vostè en el

pressupost de SFM ja hi havia partides per a manteniment, sí

però no d’aquest talús, eren uns altres talús que duien una malla

que aglutinen pedres i s’han d’anar llevant pedres amb sacs i

llevar... 

Jo quan vaig fer la visita guiada amb els que varen voler

venir, el PSOE no va voler venir i jo he reiterat també a la Sra.

Rosselló que quan vulguin que venguin ho anirem a veure i

veuran les obres que s’estan fent. O sigui xerram d’un altre

talús, després de Sineu hi ha pedres que s’acumulen perquè és

la solució que es va donar allà i nosaltres llevam aquesta

solució perquè no ens agrada i va ser la darrera que en obra es

va desprendre. Però en aquest talús sí que es va prendre una

solució, un gunitado perquè es veia que cauria i aquest

gunitado era una solució provisional, perquè s’havien

d’inaugurar les obres. Però bé, això ja és així, no el que estava

en el pressupost d’SFM que és un altre talús i un altre trinxera

i jo la convit que quan vostè vulgui de veritat...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.
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LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Anirem i veuran com estan quedant les obres i jo esper que

sigui d’una vegada definitiva i deixem de xerrar d’aquest tema.

Però ho dic perquè no generin aquesta confusió que els agrada

tant, com tot allò que és en matèria de transport públic.

Dir-li també perquè jo crec que quan ha vist tot el que estam

fent, realment en 11 mesos els superam de molt en allò que

vostès varen fer. Efectivament vostès varen fer en 4 anys

avanços en matèria de transport públic, varen posar el bus més

tren a la comarca del Raiguer, molt bé. Aquest bus més tren

després quan es va obrir la línia de Manacor va repercutir a tota

la línia i hi ha hagut moltíssimes de queixes pels retards que

origina perquè després el tren no hi és perquè acumula retards

des de Manacor. Però en un moment donat quan no funcionava

el tren de Manacor sí que va ser una bona iniciativa. Nosaltres

volem posar el bus més tren de la comarca de Manacor, de fet

està dins el Pla de transports. Aquest tom és el tom relatiu al

transport ferroviari, que l’he duit, està en un únic idioma, ho

estam traduint, l’enviarem a impremta i evidentment hi són

totes les perspectives d’obertura de totes les línies de bus més

tren dins una concepció integral de transport.

Però jo neg que hi afegeixin, però realment es varen

concretar una sèrie de coses, però tampoc massa. O sigui, el

nivell d’exigència que vostès demanen a la conselleria, sense

tenir pràcticament doblers, no és el nivell d’exigència que

vostès es varen demanar a si mateixos. Això jo vull que quedi

ben clar, que vostès demanin en dues proposicions no de llei

que en 5 anys hi hagi tren fins a Santanyí, a Cala Ratjada,

badies..., solució de tramvia a tota la platja de Palma fins a

Calvià. Tot això està molt bé i jo em veig amb coratge d’iniciar

tot això, però necessitam els doblers eh? Necessit doblers. Per

això ara m’estranya que el seu compromís...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

El seu compromís electoral tan fort de què hi hauria doblers

del tren, ara queda un poc diluït i això em preocupa perquè

nosaltres votam a favor de tot això, però partim de la base de

què tendrem doblers. Jo no dic al 100%, també n’aportarà el

Govern de les Illes Balears, de fet nosaltres tenim el major

pressupost d’SFM, de fet el soterrament, hi hagi o no hi hagi

doblers de Madrid, nosaltres el farem. Però clar, si aprovam tot

això és perquè confiam en tenir un conveni, el que sigui,

50.000 milions, 100.000 milions, 150.000, m’és igual. El més

raonable seria el total, però si no 50.000 milions ens basten.

Ho dic perquè tot el que vostès demanen està valorat en el

Pla de transports ferroviari, no tenim el projectes evidentment,

algun sí que estan bastant avançat, però tenim més o manco una

valoració i estam xerrant aproximadament, jo li diré exactament

la partida que figura aquí, 1.442 milions d’euros. Aquesta és la

valoració, clar això és molt guapo i tots podem aprovar i dir,

però o tenim els doblers o no en tenim, perquè evidentment la

resta de consellers no sé què em dirien si jo dic que vull la

meitat del pressupost de la comunitat autònoma, no? O sigui

hem de ser conscients...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

I dir-li també, jo el que vostès diuen del Sr. Cascos i de

l’AVE, la versió no és així, però no entraré en discussions. Ho

dic perquè nosaltres ja estàvem avesats que també deien el

mateix en carreteres i per a les carreteres hi eren els doblers,

perquè vostès tenien un altre model que no arribaren a veure.

Jo deman, dins aquest conveni de carreteres per què no varen

fer la variant de Manacor? És un carril d’anada i de tornada,

Manacor està embussat, no és una autopista, idò res. Variant de

Sant Llorenç, quin problema hi havia a la variant de Sant

Llorenç? No és una autopista, ni és un desdoblament, és un

carril per a cada sentit. Variant de  Ferreries, que hi ha una

plataforma a favor de la variant de Ferreries, per què no es va

fer tenien els doblers? Ronda sud de Ciutadella, el mateix.

Eivissa-Sant Josep, per què no es va fer Eivissa-Sant Josep que

és una condicionant d’una carretera que ja està en obres, estan

pràcticament acabades i és simplement un condicionament. 

Ho dic perquè clar, tot allò que vostès diuen que el Sr.

Cascos els deia “sólo financio AVE”, el Sr. Cascos tendrá lo

que tenga, pero tonto no es, tonto no es y sabe que en Mallorca

no puede haber AVE...

(Remor de veus)

Tonto no lo es. I és evident que a Mallorca no hi pot haver

AVE...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Això és més que evident. Jo ho dic perquè vostès si ens

enganyaven en les carreteres i deien que Madrid no volia

finançar un altre model, però tot això sí que hi era i per què no

es va finançar tot això que no són autovies? N’hi ha més, no

només hi ha aquestes, n’hi ha més i per què no es varen fer? O

sigui que hi ha unes contradiccions i jo realment tot els deia el

Sr. Cascos, jo no sé si realment vostès tergiversaven en part

aquesta realitat.

(Remor de veus)
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Però en qualsevol cas si el Partit Popular ha d’entonar el

mea culpa i dir que no es va complir el REB ho entonarem. Jo

crec que ara tots els partits polítics estam d’acord en allò que

s’ha de fer en matèria de transport públic, ho compartim, serà

la tercera vegada que ho aprovam per unanimitat i jo crec que

ha arribat el moment que vostès ara, de veres, es comprometin

i de veres els diguin, almanco a la ministra de Foment, que em

rebi perquè seria hora de tenir aquest conveni quan abans,

perquè entre que es fa un conveni ens podem torbar 6 mesos i

després de tenir el conveni és quan podríem iniciar totes

aquestes inversions, a part de les que ja estan en marxa, però

totes aquestes noves inversions. Crec que seria ben hora perquè

crec que tenim moltes coses pendents amb el Ministeri de

Foment...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

I moltes promeses que vostès duien en el programa electoral

i jo ara sí els deman, crec que ha arribat el moment de deixar

d’aprovar per unanimitat el transport aeri, el transport per

ferrocarril, transport en general per carretera, tot el que vostès

diguin nosaltres farem un esforç pressupostari en el pressupost

de la comunitat autònoma. Però ha arribat el moment de què el

seu programa electoral de les generals cap a les Illes Balears es

comenci a concretar un poquet.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seguí, és per saber si vostè accepta l’esmena?

S’accepta l’esmena.

Bé idò... sí té la paraula Sra. Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Sí Sr. President, s’accepta l’esmena per escrit que va

presentar el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Perquè ha fet una altra esmena in voce del concepte de

seguretat que jo l’he...

EL SR. PRESIDENT:

I jo li deman ara a vostè, votam la proposició no de llei amb

l’esmena inclosa, tot conjuntament o per separat?

Tot conjuntament. Molt bé.

Sí Sr. Huguet?

(Remor de veus)

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Si el Grup Socialista que té un nou tarannà em deixa parlar,

faria ús de la paraula i demanaria...

(Remor de veus)

I demanaria votació separada.

(Remor de veus)

Sra. Rosselló, demanaria votació separada.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet...

EL HUGUET I ROTGER:

Si vostè haguera escoltat no s’haguera alçat.

Deman votació separada del punt número 6.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vostè demana i la qui ha de dir si accepta és la Sra.

Seguí.

Sra. Seguí ho accepta vostè? Del punt número 6?

Idò votam tots els punts, l’1, 2, 3, 4 i 5 inclosos, menys el

6... i l’esmena. Bé els 5 punts i l’esmena.

Senyores i senyors diputats passam a votar.

S’aprova per unanimitat, 55 vots a favor.

Ara senyores i senyors diputats votam el punt sisè.

Passam a votar.

22 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Per tant, queda

rebutjat el punt sisè.

Senyores i senyors s’aixeca la sessió.
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Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple del

Parlament de les Illes Balears núm. 34, de dia 1 de juny del

2004.

Portada del diari i pàgina 1518. La pregunta RGE núm.

3440/04 ha de tenir l'enunciat següent:

Pregunta RGE núm. 3440/04, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel

Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

factura farmacèutica.
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