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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió plenària d’avui. El primer punt de

l’ordre del dia consisteix en el debat de les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2808/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solAlicitud de colAlaboració per part del batle d'Eivissa al

conseller d'educació en relació amb projectes urbanístics.

Primera pregunta, RGE núm. 2808/05, ajornada a la sessió

plenària de dia 5 d’abril del 2004, relativa a solAlicitud de

colAlaboració per part del batle d’Eivissa al conseller

d’Educació en relació a projectes urbanístics, que formula

l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR:

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

Sr. Conseller d’Educació i Cultura, com vostè coneix molt bé

a Eivissa aquests darrers temps ha sorgit una gran problemàtica

social, que els mitjans en van plens cada dia -avui no és una

excepció-, i es tracta que des de l’Ajuntament de Vila es

promou un gran canvi urbanístic, amb tot el que això significa

de beneficis i perjudicis, i darrere aquesta gran solució també

hi ha greus problemes que tenen el seu reflex, repetesc,

diàriament als mitjans de comunicació. Es vol canviar la imatge

d’Eivissa, i per canviar aquesta imatge s’ha d’enderrocar,

sembla ser, un edifici que forma part de la història no només

arquitectònica, sinó també social i sentimental del poble

d’Eivissa, un edifici de més de 75 anys d’història al qual han

anat a estudiar generacions i més generacions d’eivissencs.

Per tal de conservar aquest edifici 4.000 ciutadans s’han

dirigit al consell insular per salvar-lo de la destrucció. És un

tema molt preocupant, un tema que no satisfarà tothom es

prengui la decisió que es prengui, però la Conselleria

d’Educació i Cultura hi té una part molt important, perquè tirar

per avall una escola que compta amb el suport de tants de

ciutadans no és un tema que es pugui despatxar de la nit al dia,

per conveniències o inconveniències. No és el moment aquí ni

ara de pronunciar-nos; tan sols de fer-li la pregunta: S’ha dirigit

el batle d’Eivissa al conseller d’Educació i Cultura per tal de

solAlicitar la seva colAlaboració en el desenvolupament dels

projectes urbanístics de la ciutat d’Eivissa?

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

Diputat, efectivament conec molt bé aquesta qüestió i fa molts

pocs divendres vaig ser a Eivissa visitant l’escola i parlant amb

l’AMPA i coneixent sobre el territori el problema. Però a mi

m’interessa molt destacar que no em correspon a mi jutjar les

qüestions urbanístiques de l’Ajuntament d’Eivissa, sinó intentar

arribar a acords amb les institucions. 

Per tant jo voldria explicar amb molta claredat que el batle

d’Eivissa dia 12 de gener em va adreçar una carta on explicava

la creació d’una empresa que es diu Iniciatives i

Transformacions Urbanes, SA, ITUSA, que és una empresa

mixta que ha creat l’Ajuntament d’Eivissa per a la

transformació de la ciutat a nivell urbanístic, la qual cosa em

pareix molt bé, i que dins aquestes pretensions hi ha una

reorganització que implica que s’ha d’enderrocar l’Escola

Graduada que, per altra banda, jo discrep, amb tots els

respectes, Sr. Diputat, del gran interès arquitectònic que pugui

tenir aquest edifici, que és un edifici que està molt tocat, que té

moltes dificultats i, naturalment, després d’aquesta carta hi ha

hagut diverses converses i s’ha arribat a un esborrany de

conveni que segurament se signarà aquesta setmana o a

principis de la que ve, pel qual es construiran a través d’ITUSA

nou centres escolars a Eivissa, es donarà per tant una millora de

la qualitat de l’oferta educativa, però això té la contrapartida

que efectivament es produirà l’enderrocament en el futur

d’aquest centres escolar.

Jo voldria dir que l’obligació del Govern naturalment és

cooperar amb les institucions i no interferir el planejament

urbanístic. Per tant voldria també explicar que efectivament tot

aquest procés dins la Conselleria d’Educació i Cultura comença

en el moment en què el batle d’Eivissa explica que s’han pres

unes decisions de caràcter urbanístic, que s’ha creat una

empresa per executar aquests objectius, i que dins aquests

objectius hi ha l’enderrocament, la permuta del solar on hi ha

l’escolar per un solar més gran, més ampli, on es construirà a

través d’aquesta societat una escola en millors condicions.

Per tant nosaltres en termes generals el conveni ens mereix

l’aprovació i per tant el signarem, encara que naturalment

nosaltres no som qui per opinar de la planificació urbanística de

la ciutat d’Eivissa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2961/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conflicte entre el sector de la pesca i els

majoristes.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 2961/05, relativa

a conflicte entre el sector de la pesca i els majoristes, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Hem assistit per segona vegada a una

segona crisi important que afectava la Conselleria d’Agricultura

i Pesca, i la consellera ha estat absent. En aquest cas concret

estava de vacances i no va considerar oportú suspendre-les per

intervenir en la solució d’aquest conflicte, un conflicte que, per

altra banda, ha durat tres setmanes i ha posat en perill el futur

dels sectors.

A nosaltres ens agradaria saber, especialment una vegada

que havia tornar i s’havia incorporat ja la consellera, sobretot

que, a part de manifestacions contradictòries i donar pals de cec

durant aquesta setmana en el que ha estat aquest conflicte,

quines altres accions ha fet el Govern de les Illes Balears per

resoldre el conflicte.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

jo sí que és vera que estava de vacances però en cap moment no

varen ser desatesos perquè hi havia un director general del

nostre govern i de la nostra conselleria que en tot moment

vàrem estar en contacte i vàrem estar devora aquest conflicte

cada un i en cada moment adequat per donar suport a uns i als

altres, però en especial als pescadors.

Què s’ha fet? Idò no hi ha hagut en cap moment cap

contradicció, sempre hem dit que no hi intervindríem i fins que

el diàleg no ha estat esgotat i han demanat ajuda perquè hi

intervinguéssim llavors hi hem estat i molt ràpidament s’han

posat d’acord, i per tant no crec que hi hagi res a dir en el sentit

que hem estat devora uns i altres i en el moment que hem

intervengut ha durat dos dies, i per tant no sé què volen penjar-

se. Després del conflicte l’únic que veig és un interès polític, de

polititzar el tema, i em pareix molt bé, però..., només hi veig

això, eh? El conflicte políticament ens embarcam i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè sempre, en

qualsevol tema que se li demani, quan hi ha un conflicte només

veu bubotes i interès de polititzar el tema, com si parlar de

política o de solucions quan hi ha conflictes fos una actuació,

una actitud negativa i impròpia d’aquells gestors d’allò públic,

o sigui, d’aquells que ens dedicam a la política, especialment

vostè, que té una responsabilitat important en aquest tema. I

l’únic que hem fet, li ho he de recordar, és exigir-li que

intervingués, al contrari del que vostè deia, i per això li dèiem

de declaracions contradictòries, que hi intervingués i que

resolgués el conflicte abans que anàs a més, perquè duia el

camí d’anar a més. I evidentment vostès han estat absents,

perquè ha dit que era present el director general. El mateix

director general ha reconegut reiteradament que les

negociacions havien fracassat i que per tant ell havia fracassat.
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Però en qualsevol cas això no és el més important, perquè

sap vostè que aquest problema s’ha resolt a pesar de vostè, i

vostè ho sap. Han hagut d’intervenir altres consellers, altres

membres del Partit Popular, diria jo, perquè el seu discurs ha

estat que el Govern no és intervencionista i no vol intervenir

mentre no sigui imprescindible. Potser el Govern no, però el

Partit Popular es veu que sí.

En qualsevol cas li he de dir una cosa: vostè ho sap, aquest

tema s’ha tancat en fals i ens temem que tornarà a reprendre;

s’han donat una treva les dues parts implicades de dos mesos

per veure si es troben solucions. Li exigim una vegada més que

aprofiti aquests dos mesos, no deixi que el problema torni

reprendre...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

(Aplaudiments)

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Miri, les dues parts són molt grans i molt..., per posar

solució al seu problema, tant per part dels pescadors com per

part dels peixaters. Uns senyors fan un producte i uns altres

senyors el compren, i com que a vostès els agrada tant

compondre a casa d’altri i a vegades no sol sortir bé, i això

podríem treure mil mostres d’aquest tema, i per altra banda

tenen tantes ganes d’ajudar a la gent, que amb aquesta mateixa

cinta, que vostès diuen que varen fer una important feina, jo li

diré que la cinta l’ha pagada aquest govern, 440.000 euros

vàrem haver d’aprovar per pagar la cinta perquè fins i tot això

es devia. I per altra banda, maldament les sàpiga greu o no, idò

aquesta consellera va haver de posar en marxa la cinta i

inaugurar el tema de la cinta. I si vol que parlem de més

projectes inventats per vostès, en podem parlar de molts més,

però quasi quasi tots fracassats.

Gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I.3) Pregunta RGE núm. 2963/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures per disminuir el nombre d'avortaments

a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 2963/05, relativa

a mesures per disminuir el nombre d’avortaments a les Illes

Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón i Mir,

del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Balears és la comunitat autònoma,

segons les darreres dades disponibles de l’INE i de l’IBAE del

2002, amb la taxa més alta d’avortaments per 1.000 dones a la

franja de 15 a 44 anys, un 14,25‰, quan la mitjana estatal és

del 8,46. Voldríem saber, Sra. Consellera, quines mesures es

prenen per intentar palAliar aquest gran problema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Gascón, tot i que des de l’any 95, efectivament, hi ha hagut un

augment important de casos d’interrupcions voluntàries de

l’embaràs, l’he d’informar que precisament des de l’any 2003

hem començat a invertir aquesta tendència, és a dir, davant els

2.678 casos que hi va haver el 2002, el 2003 n’hi va haver

2.612 i el 2004 -provisionalment- 2.395, però no es preveu que

creixen més. És cert que això suposa la taxa més elevada de

tota Espanya, que l’any 2003 crec que no hem dit la mateixa

xifra però és igual, és la més elevada, 13,70‰ de dones entre

15 i 44 anys, però també és vera que aquesta tendència és la

baixa, és a dir, mentre les altres comunitats pugen la nostra

comunitat és una de les poques que baixen. Però és igual; jo

crec que, per tant, la primera conclusió d’aquestes xifres és que

per primera vegada des del 2003 la tendència s’ha invertit i la

taxa disminueix.

No obstant això lògicament s’han de prendre mesures,

perquè no està bé que nosaltres encapçalem aquesta llista, però

no és que siguin mesures de futur. Jo li he de dir, Sr. Gascón,

que ja feim feina; feim feina com per exemple -ho vaig

anunciar a la compareixença de pressuposts-, atès que no

coneixement molt bé les causes, precisament, que estiguem per

damunt d’altres comunitats autònomes, hem ja contractat un

estudi psicosocial per saber precisament les dones quin perfil

tenen i quines tendències hi ha, i per quins motius duen aquesta

actuació. Per exemple li he de dir que en els casos que duim

enguany, el 2005, el 40% són dones estrangeres; per tant jo

crec que és una dada rellevant i que hem de continuar estudiant.

Hem creat un grup de feina interdepartamental, per primera

vegada també, no només Salut, també Conselleria de

Presidència a través de l’Institut de la Dona i la Direcció

General de Joventut, i Conselleria d’Educació, aquest grup

també fa feina, juntament amb l’Ajuntament de Palma, per tal

de poder posar mesures conjuntes i atallar aquest problema.

Altres actuacions també es duen des de la Conselleria de

Presidència i des de Salut a través de xerrades, de tallers,

l’INFOSECS, també, i en definitiva l’any passat vàrem posar

en marxa Consulta Jove, un projecte nou, que és pilot encara a

tres centres de salut i que consisteix en el fet que personal

sanitari es desplaci a instituts per tal de poder fer una educació

sexual als nostres joves. Jo crec que són actuacions entre

d’altres que duim a terme...

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Sra. Consellera, té vostè unes dades que

jo encara no tenc, que no estan publicades; probablement són

certes. El que sí és cert és que, vostè ho ha dit, i és cert també,

que moltes vegades té a veure amb el fracàs escolar, aquest

avortament. Què passa?, que el seguiment i les campanyes es

fan normalment als escolars, no es fan a les dones, a les alAlotes

de 16 anys que deixen d’estudiar. 

Vostè sap que hi ha només uns mètodes per a això, que és

l’abstinència, el preservatiu i la píndola del dia després.

L’abstinència, bé, jo em resisteixo a parlar-ne perquè és molt

difícil explicar a persones de 16 o 17 anys això de

l’abstinència. Respecte al preservatiu les enquestes diuen que

el 25% de les noies diuen que s’obliden de fer posar el

preservatiu als nois. I per últim queda la píndola del dia

després, que vostè ens ha dit des del principi de legislatura que

està en contra de la píndola del dia després i que la píndola del

dia després no se dará; diu una cosa tan demagògica com que

no daremos la Viagra ni la píldora pero sí las dentaduras de

nuestros mayores. Toma!

Píndola del dia després, és pel que han baixat els

avortaments; lamentablement és per això. 6.342 pastilles l’any

2004 a Balears sense comptar primària de Mallorca, amb un

cost de 38.052 euros. Això és el que hi ha. Més l’avortament,

perdó, més el preservatiu...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

EL SR. GASCÓN I MIR:

...més el preservatiu i les campanyes, que és el que jo

demano, consellera, que es facin, perquè campanyes de

preservatiu, per exemple, es fan per al VIH, però no es fan per

als embarassos, no es fan per als embarassos, no es veu que es

facin campanyes directes cap a les noies i els nois d’aquesta

edat.

Consellera, és un problema greu. Els avortaments són molt

lamentables, sobretot per a la persona que el pateix, per a les

dones, i no s’estan prenent mesures, crec jo, no s’estan prenent

les mesures suficients.

I la píndola del dia després es dóna, afortunadament...

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 2955/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a situació de les instalAlacions del polisportiu

Príncipes de España.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 2955/05, relativa

a situació de les instalAlacions del poliesportiu Príncipes de

España, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer,

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. És indubtable que l’èxit en

aquest cas dels esportistes de les Illes Balears està palès, no és

vera? Jo crec que ningú no dubte que les Illes Balears estan de

moda, és a dir, amb gimnastes, tennistes, sobretot tennistes,

l’equip ciclista, i això demostra que les coses van bé. Però

sense cap dubte jo crec que una de les coses que hem de tenir

més en compte és que aquests esportistes, per mantenir aquest

nivell d’èxit necessiten una sèrie de condicionants, i un d’ells,

jo diria que primordial, és el tema de les instalAlacions.

Una de les millors instalAlacions o la més importants que

tenien els esportistes d’aquestes illes, en aquest cas el Príncipes

de España, la darrera legislatura havia estat notícia

contínuament pel seu estat d’abandonament i per la deixadesa,

en aquest cas, d’una instalAlació que era imprescindible per

mantenir aquest nivell d’èxit dels esportistes. Ens agradaria

saber en aquest cas, Sra. Consellera, en quina situació es troba

aquesta instalAlació, jo diria la instalAlació més important en

aquest cas de les Illes Balears, el poliesportiu Príncipes de

España. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Diputat, s’han duit

a terme unes importants remodelacions i reformes de totes les

instalAlacions esportives que estan en el Príncipes de España. Jo

crec que es pot assegurar sense cap tipus de risc que s’ha duit

a terme un canvi, s’ha experiment un canvi substancial. Han

estat millores que varen començar l’any 2003 i que encara

continuen, amb una inversió important aproximada, fins ara,

d’1,5 milions d’euros.

Perquè es pugui fer una imatge de les importants reformes

que s’han duit a terme n’hi comentaré unes quantes. Per

exemple l’any 2003 vàrem demolir el pavelló cremat i es varen

construir en aquest espai tres pistes polisportives a més, també,

d’un camp de futbol 7. A més també vàrem aprofitar per

construir una nova sala de musculació amb el seu equipament

adequat, a més de construir també tota una sèrie de vestuaris

per a les escoles de tecnificació, d’atletisme, de gimnàstica i de

rugbi. L’any 2004 vàrem emprendre la reforma important de la

piscina pel que fa bàsicament a la remodelació del seu (...) i a

la preparació per a la seva climatització, i així, durant l’any

2005, ara s’està duent a terme la segona fase de reforma

d’aquesta piscina amb la seva climatització per mantes

tèrmiques i calderes per al seu funcionament. A més s’ha iniciat

també, de forma important, una remodelació de la pista
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d’atletisme a les zones mixtes, i també s’ha implantat parquet

al pavelló de tres mòduls.

Òbviament les reformes que tenim previstes per al Príncipes

de España no s’aturen aquí, sinó que continuaran durant l’any

2006 i l’any 2007. Així i tot també és important ressaltar que

s’han fet remodelacions importants als accessos, reformes

importants també als sistemes informàtics, i també hauríem de

ressaltar la baixada de preus perquè hi pugui haver més usuaris

en aquestes instalAlacions esportives, i fins i tot amb aquesta

baixada de preus hi ha hagut més ingressos perquè hi ha hagut

un augment d’un 200% dels usuaris en aquestes instalAlacions.

Jo crec que hem aconseguit, durant aquest any i mig de

reformes, que aquestes instalAlacions hagin sortit de l’estat

d’abandonament i d’oblit en el qual estaven, i realment allò

important és que hem aconseguit que els nostres esportistes

tenguin unes instalAlacions de qualitat per poder practicar

l’esport.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2957/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a funcionaris que es troben actualment seguint un

curs de millora del coneixement de llengua catalana a

l'EBAP.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 2957/05, relativa

a funcionaris que es troben actualment seguint un curs de

millora del coneixement de la llengua catalana a l’EBAP, 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:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va adreçada al

conseller d’Interior. Des del Grup Parlamentari Popular ens

agradaria saber quants de funcionaris es troben actualment

seguint els cursos de millora del coneixement de la llengua

catalana a través de l’Escola Balear de l’Administració Pública.

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, en la actualitat 1.767 funcionaris estan cursant els cinc

nivells, distints curs en els cinc nivells de català que enguany

ha programat l’Escola Balear d’Administracions Públiques.

S’ha fet un gran esforç i s’han programat 53 cursos dels

cinc nivells, que representen 3.180 hores lectives. Hi ha 41

cursos a Mallorca en tota la gamma dels cinc nivells de català,

4 cursos a Menorca en nivell A, B, C i D, i 8 cursos a Eivissa

també en els cinc nivells de català. Però a més enguany hem

posat en pràctica un sistema innovador i modern, el sistema

CAPSA, que és aprenentatge de català a distància via internet,

via intranet, en definitiva, amb modalitats cibernètiques, al qual

estan matriculades 529 persones, i crec que això demostra el

compromís d’aquest govern a difondre i ampliar l’ús del català

a les administracions de les Illes Balears. Crec que al final

d’aquesta legislatura hi haurà un canvi substancial i important

en aquestes modalitats. 

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2962/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la unitat de mama a Son Dureta.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 2962/05, relativa a

unitat de mama a Son Dureta, que formula l’Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada. 

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari

Socialista està molt interessat a tractar davant d’aquesta

cambra, com vostè ja sap, totes aquelles qüestions que tenen a

veure amb les persones que composen la nostra societat. Un

d’aquests temes importants és sens dubte el tipus d’atenció que

reben les dones que pateixen càncer de mama. Des de fa sis

mesos, més o menys, des de finals de novembre, s’han anat

produint a la unitat de mama de l’Hospital de Son Dureta una

sèrie de canvis que per ara, i com vostè bé sap perquè li ho han

dit reiteradament les persones afectades, solament ha produït

inconvenients a aquestes persones.

Davant d’aquesta situació, pensa la consellera de Salut crear

una unitat de mama de referència a l’Hospital Son Dureta?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Diputada, efectivament hi ha

hagut una reestructuració del tractament del càncer de mama a

l’Hospital de Son Dureta perquè l’opinió que tenen els tècnics,

precisament, és que ha de ser tractat com un procés assistencial,

és a dir, en el qual participen diverses especialitats, no només

una com estava passant fins ara, com poden ser ginecologia o

oncologia, també cirurgia plàstica, perquè hem posat en marxa

també la possibilitat de la reconstrucció mamària per a aquestes

dones, i per tant efectivament en aquest sentit li he de dir que

a l’Hospital de Son Dureta s’ha creat aquesta unitat de mama

com a tractament multidisciplinar, és a dir, descartam la unitat

física, la unitat de mama física, però sí com un tractament

multidisciplinar, que és el que es fa a la resta d’Espanya.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies. Estic una miqueta..., sempre em passa això, estic

una miqueta despistada. Em semblava que vostè diria que sí;

com que es va comprometre el mes de desembre, i després

reiteradament, amb les afectades que es crearia aquesta unitat,

vostè el que m’està dient és que es treballa per processos;

treballar per processos, que ho fan a altres comunitats, que és

una cosa en la qual per descomptat estam completament

d’acord, perquè aquesta és la manera d’integrar el tractament,

no vol dir que no hi hagi una unitat de referència. De cap

manera, és perfectament compatible. 

El que ha passat fins ara és que les persones que han patit

aquests canvis continuen rebent el mateix tractament de la

mateixa qualitat. Això no ho dubtem, només faltaria. El

problema és que tot gira al voltant del fet que elles han d’anar

buscant als diferents serveis dels hospitals aquest tipus de

tractament, en lloc que tot giri al contrari, al voltant d’aquestes

necessitats de les persones, com hauria de ser i com diuen no

solament els experts, no solament es fa a les altres comunitats

que tenen serveis de mama de referència, sinó que ho diuen

també els nostres propis experts i, per descomptat, les usuàries

i el sentit comú.

El que li demanam és una unitat de mama que faci aquesta

medicina, aquesta atenció integradora, que comporti des de la

detecció precoç fins al tractament reparador, per descomptat les

cures d’infermeria i el suport psicològic, que ho faci de manera

que sigui la dona la que rebi totes aquestes atencions i que, a

més, serveixi de referència a la resta d’hospitals de la nostra

comunitat. Això és el que a tot arreu tots els organismes

internacionals estan demanant.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Alberdi, precisament per això

s’ha fet aquesta reestructuració funcional, per poder donar

suport a les dones que pateixen aquesta malaltia, que tenen

aquest càncer de mama, perquè si no no s’hagués fet res.

Precisament el que s’ha fet és una reestructuració a través d’una

unitat multidisciplinar per poder donar una atenció integral a

les dones que pateixen càncer de mama. Precisament jo crec

que..., vostè i jo estam d’acord; el que passa és que hi ha hagut

uns petits problemes i, efectivament, hem parlat amb les

afectades perquè hi ha hagut un canvi d’ubicació per a

determinats tractaments i hem parlat amb elles.

Però també li he de dir que no hi ha disconformitat, perquè

una enquesta que s’ha realitzat per saber si efectivament el

canvi podia afectar les dones que començassin el tractament de

bell nou, li he de dir que de 18 persones enquestades totes

contestaren que rebien un bon tractament i que estaven

satisfetes, i que quan varen valorar el grau de satisfacció la

puntuació més baixa va ser d’un 8 i la mitjana va ser d’un 9,3.

Per tant estic d’acord amb vostè: hem de respondre a la

demanda social, hem fet aquesta reestructuració per donar una

atenció integral, li dic que per exemple hem introduït cirurgia

plàstica per a reconstrucció mamària que no n’hi havia, i per

tant jo crec que amb una mica de temps es veurà que aquesta

reestructuració, que és el mateix que s’ha fet a la resta

d’Espanya, és el millor per a les dones que pateixen càncer de

mama.

I.7) Pregunta RGE núm. 2958/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a posada en funcionament de les

instalAlacions d'Es Torretó de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 2958/05, relativa a

posada en funcionament de les instalAlacions d’Es Torretó a

Menorca, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés

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

Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Després de molts d’anys, Sra.

Consellera, Menorca compta a la fi amb unes noves

instalAlacions amb una clara vocació social. Nosaltres pensam

que és important ressaltar açò i amb aquesta pregunta volíem

que ens fes la valoració, quines perspectives de futur veu a

aquestes instalAlacions per a l’illa de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Diputat, actualment vàrem

poder inaugurar aquestes instalAlacions juvenils, aquesta casa de

colònies en Es Torretó. La veritat és que ha estat un procés

llarg i en el qual ens hem trobat tota una sèrie d’imprevistos i

entrebancs que hem hagut d’anar resolent amb el temps, però

en definitiva avui ja és una realitat.

La veritat és que aquesta va ser un dels primers projectes

que jo vaig anunciar, però possiblement tots els joves de

Menorca ja l’havien sentit anunciar més d’una vegada. Això va

ser un projecte que es va presentar l’anterior legislatura i on hi

havia un projecte amb un pressupost, però quan nosaltres

vàrem arribar al Govern era un projecte que no estava executat

i, a més, amb un pressupost insuficient. Insuficient perquè

únicament s’havien cobert amb aquest pressupost unes obres
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que eren considerades bàsiques però que no feien possible la

posada en funcionament d’aquesta casa de colònies sense

contemplar una sèrie de requisits imprescindibles. Per exemple

en el projecte s’havien oblidat de tenir un dipòsit d’aigua

potable, això vol dir que si és una casa de colònies no hi pots

estar més d’un dia perquè evidentment no et pots dutxar. A

més, també s’havien oblidat de poder fer tot el tancament de les

plaques solars i també de fer un tancament de la torre d’alta

tensió per evitar que tots els joves d’allà poguessin tenir un

perill. Per això hem hagut de fer modificacions damunt aquest

projecte inicial i una modificació important també del seu

pressupost. Així en un principi estava previst que se fes una

inversió de 190.000 euros i al final s’ha fet una inversió

important per a aquesta casa de colònies de 319.000 euros, és

a dir, més de la meitat del pressupost previst, 129.000 euros

més. Ara ja tenim un projecte en marxa d’una casa de colònies

moderna i unes instalAlacions que tenen 30 places i que a més,

se poden ocupar durant tot l’any. 

Però aquesta no és la darrera inversió que farem a l’illa de

Menorca en tema d’instalAlacions juvenils. Ahir mateix se va

poder adjudicar el primer alberg que tendrà aquesta l’illa de

Menorca, que és l’alberg de La Vinyeta, amb un pressupost

previst de més d’1,5 milions d’euros. Per tant, pensam que

aquesta illa comptarà amb unes instalAlacions juvenils de

qualitat que és el que se mereix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no ens sorprèn

massa aquest desfasament que ens ha explicat la consellera,

entre el projecte original i el que finalment s’ha executat. De

qualsevol forma, almanco nosaltres volem agrair la voluntat del

Govern de les Illes Balears, de totes les illes, allà on se

demostra que se fan polítiques de veritat i se concreten els

projectes perquè finalment hagi assumit aquest dèficit i

Menorca pugui comptar amb unes instalAlacions que són molt

necessàries. Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2964/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a disminució de la despesa

sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 2964/05, relativa

a disminució de la despesa sanitària que formula la diputada

Sra. Francina Armengol i Socias del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista en

diferents sessions parlamentàries hem posat de manifest un

tema que ens preocupa notablement i és aquest Pla econòmic-

financer que el Govern de les Illes Balears ha presentat per

primera vegada en la història, degut a les seves decisions

polítiques, a la seva forma de fer política, a les seves prioritats

que han duit a mal gestionar els doblers públics i a pujar d’una

forma incontrolada l’endeutament de les finances de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

En aquest Pla econòmic-financer vostès preveuen dues

qüestions importants, una és pujar els imposts per a tots els

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i segona, disminuir

la despesa en sanitat pública. 

En agradaria saber si la consellera de Salut està d’acord en

què precisament se faci esment a la despesa en la sanitat

pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, li agraesc aquesta

pregunta perquè me permetrà explicar-li que aquesta Govern i

aquesta consellera de Salut, que lògicament dóna suport al Pla

econòmic-financer presentat pel conseller d’Hisenda. No

només no reduïm la despesa sanitària, sinó que a més

l’augmentam i a més, de manera molt considerable.

Miri, el 2005 li he de dir que el pressupost en sanitat ha

pujat un 40%, és a dir, molt més que a la resta de comunitats de

la resta de l’Estat. Per tant, això són fets i no paraules Sra.

Armengol, aquest Govern vol la millor sanitat per als seus

ciutadans. Una altra cosa és que a més de demanar una

reivindicació, o reivindicar una millora de finançament, més

doblers per a la sanitat al Govern del Sr. Rodríguez Zapatero,

nosaltres també presentam una compromís de bona gestió.

Volem gestionar de manera eficient, si vostè no sap què és, jo

li ho explicaré, vol dir donar la mateixa qualitat amb un menor

cost econòmic. I això és el que se preveu en aquest Pla

econòmic-financer.

Per tant, el que cercam és aquesta reducció, amb una

eficiència, però aquests doblers lògicament se reinvertiran en

sanitat. I ja li dic, no només no reduïm sinó que augmentam un

40% el pressupost. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Consellera, deixin

d’embullar els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,

tothom se’n dóna compte de quines són les intencions i vostès

no han augmentat en despesa sanitària Sra. Consellera de Salut.

Vostès i jo crec que ha quedat avui de manifest estan

disminuint la qualitat en el sistema sanitari a costa de capritxos

en la seva gestió pública. Costa Nord, valgui la redundància,

equip ciclista, a costa d’una televisió autonòmica totalment
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desmesurada, a costa de decisions polítiques que costen molts

de doblers a la ciutadania de les Illes Balears.

Vostè amb la seva forma de parlar no sé com ho entén, però

jo reducció de la despesa de l’ib-salut ho entenc en reducció de

la despesa de l’ib-salut i és el títol que diu el pla que ha fet el

conseller d’Hisenda en aquesta comunitat autònoma. És el títol

que vostès presenten a Madrid. I pensen disminuir en

desplaçaments de pacients entre illes, diguin sí o no i això a

nosaltres ens pareix altament preocupant i li deim la nostra

posició Sra. Consellera de Salut. Nosaltres defensarem que no

ser perdi ni un euro, ni se deixi de gastar un euro en sanitat

pública, com hem defensat sempre. 

I li deim quina és la nostra posició, sigui valenta i canviï de

decisió política, perquè ni tècnicament, ni sanitàriament, ni

econòmic té cap sentit ni un que passin Son Dureta a Son

Espases, és una decisió totalment inexplicable des de tots els

punts de vista. Aquesta és la decisió que vostè ha de prendre

consellera de Salut. Canviï Son Espases i el passi a Son Dureta,

que és el projecte que hi havia i estalviarà 140 milions d’euros

a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que és la meitat

del Pla econòmic-financer, que és el doble d’allò que pensen

recaptar de tots els ciutadans amb l’impost d’hidrocarburs

vostès durant 3 anys. Canviï aquesta decisió política que li ho

agrairan tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostè el darrer any

de gestió de la sanitat, 630 milions d’euros, nosaltres enguany

2005, quasi 1.000 milions d’euros, és que pràcticament hem

duplicat aquesta quantitat. En qualsevol cas, no disminuïm,

augmentam aquesta despesa Sra. Armengol...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

... i això que encara no hem l’ajuda amb el compromís que

va tenir el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero de millorar el

finançament sanitari. Sense que el Sr. Rodríguez Zapatero hagi

posat un euro més per a la sanitat d’aquestes illes. Vostè el que

hauria de fer primer és donar suport a les reivindicacions de

millora del finançament sanitari perquè el fet de què hi hagi els

seus a Madrid no vol dir que deixi de defensar els interessos

d’aquests ciutadans. I segon, demanar que ens deixin complir

amb el nostre compromís de bona gestió, com per exemple,

digui a la ministra de Sanitat que per culpa de la seva gestió en

el tema del Pla de política farmacèutica, ens ha fet gastar en dos

mesos 1,5 milions d’euros més del que hauríem d’haver gastat.

Per tant, de 630 milions passam nosaltres a invertir-ne quasi

1.000 milions d’euros a la sanitat de les nostres illes. Això són

fets i no paraules Sra. Armengol. Si vostè vol que xerrem de

Son Dureta en podem xerrar, no tenc temps, però no són 140

milions d’euros més.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 2954/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a hospital de referència al

Castell de Bellver.

Passam a la pregunta número 9 RGE núm. 2954/05, relativa

a hospital de referència al Castell de Bellver que formula el

diputat Sr. Miquel Ramon i Juan del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

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

President del Govern va fer el passat dia 2 unes sorprenents

declaracions a una agència de premsa. Aquestes declaracions

deien: “Antich pot posar el nou hospital de Son Dureta, si al

paga, fins i tot al Castell de Bellver”. I sorprèn per diversos

motius aquesta afirmació, no sabíem que el Govern hagués

renunciat a les competències en matèria de salut i les hagués

traspassat al diputat Sr. Antich. I perquè tampoc pensàvem que

en el Castell de Bellver si haguessin de fer aquest tipus d’obres,

no en teníem coneixement.

Més aviat seguim pensant que la millor ubicació del nou

hospital de Son Dureta és tal com estava previst a Son Dureta.

Estava previst pel Govern central del PP i per la Conselleria de

Salut del pacte i vostès la canviaren. Però davant d’aquestes, ja

dic, sorprenents declaracions li demanam al Sr. President, si es

ratifica en les declaracions de què si el paga el Sr. Antich el

nou hospital de Son Dureta es pot fer al Castell de Bellver.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Molt Hble. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i

Palou):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. M’agradaria, si me permet, no

frivolitzar en un tema que no crec que sigui per frivolitzar.

Nosaltres duim un dèficit en inversió en infraestructures que jo

estic segur que vostè compartirà. Tenim la necessitat de tenir

unes infraestructures sanitàries per prestar el servei que

necessitam. I necessitam un nou hospital de referència perquè

té raó vostè quan diu que el plantejament inicial era distint,
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però després d’escoltar els colAlectius professionals del món

sanitari de les Illes Balears, vostè convindrà amb mi, que

l’opinió generalitzada, majoritàriament generalitzada, és i va

ser en el seu moment la d’aconsellar la construcció d’un nou

hospital enlloc de reformar l’actual. És el que vol el món

sanitari, els professionals que hi entenen. I aquesta va ser la

decisió.

En aquest context se va posar a un programa electoral que

és el programa electoral que els ciutadans han triat en aquesta

comunitat autònoma i la nostra obligació és executar-lo. I en

aquest context, evidentment, l’Ajuntament de Palma ha cercat

la millor de les ubicacions possibles, probablement l’única i se

fa un projecte que sigui el més respectuós possible. I en aquest

context, també li vull, que si se pogués trobar una ubicació

alternativa, crec que no existeix perquè l’Ajuntament de Palma

ha fet la millor elecció, ha fet l’esforç financer per adquirir

aquests solars, si se pogués trobar una ubicació alternativa i

existís un finançament per part del l’administració central

nosaltres, com sempre, estaríem disposats a negociar tot allò

que pugi ser bo per a les Illes Balears i per als ciutadans de

Mallorca.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Matas, estic d’acord amb

vostè, no hauríem de frivolitzar en aquests temes. El que passa

és que jo crec que qui frivolitzen són vostès, qui va frivolitzar

en campanya electoral quan varen dir “no, nosaltres a més y dos

huevos duros, nosaltres farem un hospital nou a un altre lloc...”.

Aquí començaren a frivolitzar. I el dèficit d’infraestructures no

ve d’ara, el dèficit d’infraestructures el teníem quan vàrem

rebre les transferències. Cosa que des del seu grup no varen

voler reconèixer, la seva aleshores portaveu en temes de sanitat

i actual consellera, deia que havien vengut magníficament

dotades. El dèficit el teníem abans i el tenim ara.

Però és més, vostès han rebutjat la possibilitat de tenir el

suport de tots els grups parlamentaris de l’oposició, suport al

seu Govern Sr. Matas, per anar a Madrid a demanar un millor

finançament per a Son Dureta, sempre i quan, lògicament no es

demani fer un hospital que val el doble i que el feim amb motiu

d’un pelotazo urbanístic en sòl rústic. Feim el projecte que hi

havia aprovat anteriorment. Aquest compromís el té vostè Sr.

Matas i jo li ho ratific per part del meu grup, si vol anam junts

a Madrid a demanar millor finançament, però per a qüestions

lògiques, per al projecte que s’havia aprovat inicialment, per al

projecte de Son Dureta a Son Dureta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i

Palou):

Simplement Sr. Diputat, crec que és important escoltar

l’opinió dels professionals sanitaris, que són els que recomanen

que se faci un nou hospital de referència. I en segon lloc, crec

que l’únic partit que ha votat en contra d’allò que havia de ser

una posició unànime d’aquest Parlament, reclamant el millor

finançament, degut a l’increment de la població que hem tengut

a les Illes Balears davant Madrid, després dels resultats del 14

de març, ha estat el Partit Socialista Obrer Espanyol que ha

votat en contra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 2960/05, de l'Hble. Diputat

Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a situació del sector del calçat a les Illes

Balears.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 10 queda ajornada.

I.11) Pregunta RGE núm. 2940/05, de l'Hble. Diputat

Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a recàrrec sobre l'impost

d'hidrocarburs.

I passam a la pregunta número 11, RGE núm. 2940/05,

relativa a recàrrec sobre l’impost d’hidrocarburs que formula

l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé el consum d’hidrocarburs a les

Illes Balears l’any 2004, segons la Direcció General d’Energia,

va ser d’1.137.000 tones, sense comptar naturalment allò que

és el carburant per generació d’energia, ni tampoc el d’aviació.

En base a aquestes xifres vostè ha afirmat Sr. Conseller

d’Hisenda que pensen recaptar uns 20 milions d’euros,

naturalment en el cas de què actualitzessin l’impost, ja veu que

jo accept el dogma de fe que el Partit Popular mai puja els

imposts.

Per tant, en base a aquestes xifres, què suposaria aquesta

actualització de l’impost d’hidrocarburs per a tots els ciutadans

de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, l’impost que pot fer

aquest recàrrec és damunt la venda a minoristes d’hidrocarburs,
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per tant, no afecta els transportistes de companyies aèries o

(...). Les xifres que ens donen aquests..., l’hipotètic cas i així

figura en el Pla de sanejament com una mesura la hipòtesi, idò

com a hipòtesi per a l’any 2006 serien aquests 22 milions

d’euros, l’any 2007 de 23.800.000 euros i l’any 2008 de 25

milions d’euros.

En qualsevol cas, a diferència del que va passar al Govern

català que el va posar immediatament, aquí la negociació que

hem tengut amb el ministeri, hem permès ajornar aquesta

decisió perquè sigui aquest Parlament amb (...) que ho prengui

i evidentment desprès de què s’hagi resolt, per això esperam no

haver de prendre aquesta decisió, el tema de finançament que

s’ha de veure a la Conferència de Presidents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, li vull cridar l’atenció sobre una

qüestió i és que no sé exactament quina quantitat, jo he calculat

que amb les dades del 2004 suposarien uns 26 milions d’euros,

quantitat que ja pagam els ciutadans de les Illes Balears des de

l’1 de gener de l’any 2002 perquè el Partit Popular que

governava aleshores, ja va posar aquest impost en el tram

estatal i fent un negoci rodó. Va transferir la sanitat a les

comunitats autònomes, per tant, el dèficit, la consellera de

Sanitat ara ha parlat de 400 milions d’euros més que ja gastam,

i el Govern del Partit Popular de l’Estat, en el qual hi havia

l’actual President assegut en el Consell de Ministres, se va

quedar la recaptació que en el cas de les Illes Balears suposa 26

milions d’euros anuals. 

És a dir, que l’any 2002, 2003 i 2004, segons els meus

càlculs ja hem pagat 75 milions d’euros a les arques de l’Estat

i l’Estat que recapta aquest impost sobre els hidrocarburs no ho

reinverteix en sanitat. Però aquesta va ser una decisió del Partit

Popular. Quin impacte no deu tenir damunt l’economia de les

nostres illes? Perquè si vostès ara fan ús de la seva atribució se

recaptaran sobre l’impost dels carburants 9.500 milions de

pessetes anuals. Els recorda res aquesta xifra, 9.500 milions de

pessetes? No era el previst recaptar per ecotaxa?

EL SR. PRESIDENT:

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

d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la diferència de 26 a 22,

perquè li he dit que el recàrrec és damunt (...) i no del total dels

litres de benzina que vostè ha duit. Vostè fa referència en el cas

de què va ser el Partit Popular a Madrid, però el que va

acceptar aquest sistema de finançament i té la responsabilitat de

defensar els interessos de Balears és el Govern de Balears.

I evidentment per raons polítiques, així consta a la Comissió

no permanent de Finançament, l’antic conseller d’Hisenda va

dir que “va cedir a un xantatge polític”. Li puc assegurar que

aquest conseller d’Hisenda no cedirà a cap xantatge polític

perquè per damunt de consideracions d’un altre tipus està la

defensa dels interessos de Balears. L’actual sistema de

finançament a qui beneficia? A les comunitats que tenen menys

ingressos tributaris, comunitats com Extremadura o Andalusia.

Jo no sé a quins interessos de xantatge polític s’estava referint,

però evidentment no beneficiaven els interessos dels ciutadans

de Balears. 

Per tant, qui ha de defensar els interessos dels ciutadans de

Balears no..., és el Govern central amb la Generalitat, però

aquests defensa els interessos de tots els ciutadans d’Espanya.

La defensa dels interessos dels ciutadans balears correspon al

Parlament de les Illes Balears i al Govern de les Illes Balears.

I li assegur que amb les lluites que tenim amb Madrid defensam

tots aquests temes i per exemple, en declaracions del Sr.

Fernández Ordóñez, va reconèixer a una entrevista a La

Vanguardia que la primera autonomia que té dret a

actualització de població són les Balears, cosa que pareix que

aquest Parlament de vegades s’oblida. Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2956/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de

turisme a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12 RGE núm. 2956/05,

relativa a actuacions en matèria de turisme a Menorca 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. En relació a l’aposta decidida

d’aquest Govern per la qualitat i particularment per la qualitat

turística, s’ha impulsat per part de la Conselleria de Turisme

l’Institut de Qualitat Turística i que està desenvolupant una

sèrie d’actuacions englobades totes elles en el Pla Integral de

Qualitat Turística de les nostres illes.

Per això voldríem conèixer quines són les actuacions que

està portant a terme aquesta conselleria a l’illa de Menorca,

dins el Pla de Qualitat Turística.

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. Les

activitats que s’estan duent en matèria de qualitat a l’illa de

Menorca són nombroses i intenses, se va començar aquesta

legislatura amb les Jornades sobre Qualitat Turística en els

municipis, d’allà on va sortir la convocatòria per a una

concessió d’ajuts als municipis per a la implantació del que
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coneixem com els entorns 1, una convocatòria que era per un

import global de 195.000 euros. Com a conseqüència d’això,

a dia d’avui l’INESTUR, que és allà on està adscrit l’Institut de

Qualitat Turística ha firmat ja convenis de colAlaboració amb

tots i cada un dels municipis de l’illa de Menorca. Jo crec que

això és important destacar-ho perquè són de diversos colors

polítics i per tant, tots s’han volgut implicar dins aquesta

filosofia.

Però no només hem estat fent feina dins allò que és

l’estructura pública dels municipis, sinó també dins la iniciativa

privada. Per això vàrem convocar també una segona línia de

plans de qualitat, a establiments turístics en aquest cas, per un

import de 145.000 euros i allà bàsicament se va desenvolupar

uns convenis de colAlaboració entre l’Institut de Qualitat

Turística, l’entitat financera Sa Nostra i l’Associació de Bars,

Cafeteries i Restaurants de PIME Menorca per impulsar les

millores en aquest sector. Com a conseqüència d’aquest

conveni s’han aportat 5.000 euros a la PIME Menorca de Bars,

Restaurants i Cafeteries i Sa Nostra s’ha compromès a facilitar

una línia de finançament preferent a tots aquells establiments

que vulguin impulsar uns plans de millora de la qualitat

d’aquests establiments turístics.

També dins aquesta política de millora de la qualitat, dins

allò que són els productes estrella de les Illes Balears que s’han

elaborat i catalogat per l’Institut de Qualitat Turística, hem

assignat també a Menorca un producte concret que és el de la

Qualitat Menorca Reserva de la Biosfera. És un producte ja

perfectament desenvolupat i allà on s’han implantat tots els

seus paràmetres i requisits i allà on els distints establiments que

els compleixen poden accedir a aquest segell concret de

qualitat de producte estrella Reserva de la Biosfera.

A més a més, amb colAlaboració amb el Consell Insular de

Menorca hem firmat un conveni entre l’Institut de Qualitat

Turística i el consell per dotar una plaça de tècnic de qualitat

que pagam nosaltres el sou i salari d’aquesta persona, per

coordinar temes conjunts de qualitat turística entre les dues

institucions. Entre el consell per tant, i la comunitat autònoma

de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Hi hauria més coses a dir encara.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vol intervenir?

I.13) Pregunta RGE núm. 2959/05, de l'Hble. Diputat

Sr. Francesc M olina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a situació del sector del calçat a les Illes

Balears.

Passam a la pregunta número 13 RGE núm. 2959/05,

relativa a grups d’ajuda a les situacions d’emergència que

formula l’Hble. Sr. Francesc Molina i Fresneda del Grup

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

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

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

tingut constància a través de la premsa de la creació d’un grup

especial d’ajuda en situacions d’emergència. Quins objectius es

persegueixen des de la Conselleria d’Interior amb la posada en

marxa d’aquest grup? 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, senyors i senyors diputats. Sr.

Diputado, cuando se produce una emergencia o un desastre

surge espontáneamente personal voluntario que quiere acudir

in situ a esta circunstancia para mitigar aquello que ha ocurrido

y paliar las consecuencias del mismo. No siempre estos

ofrecimientos son posible de vehicular, ni siempre estos

ofrecimientos son posibles de trasladar o hacer efectivo en

aquel punto. 

Justamente para que no suceda esta cuestión, coordinar,

encaminar y posibilitar estas ayudas, dentro del proyecto de ley

de aplicación de emergencias se contempla la creación de un

grupo que denominamos GAD (Grupo de Ayuda a Desastres),

que es un grupo especializado, multidisciplinar donde se

encuentran profesionales voluntarios altruista que en caso de

emergencia puedan acudir a un punto concreto y prestar los

servicios que se necesitan. Pueden ser de rescate de personas,

puede ser de (...) sanitaria, pueden ser otras especialidades que

es mucho mejor tenerlas previstas y coordinarlas, que no surja

espontáneamente un traslado de personas que no van a poder in

situ aplicar su especialidad porque no es la emergencia la

principal necesidad.

Desde la creación de la Dirección General de Emergencias

nosotros hemos sido siempre muy perseverantes en la idea de

la seguridad y justamente esto también significa que nuestros

voluntarios van a tener más seguridad. Vamos a posibilitar el

desplazamiento de aquellos que puedan cumplir in situ las

medidas o las acciones encaminadas a restablecer el equilibrio

humano o medioambiental del desastre que haya producido. 

Muchas gracias.

II. InterpelAlació RGE núm. 8658/04, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de

televisió digital terrestre.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 8658/04

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

general de televisió digital terrestre. En nom del Grup
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Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar

Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament amb aquesta

interpelAlació el nostre grup vol conèixer quina és la política del

Govern respecte la televisió digital i concretament sobre les

televisions locals, tan en les decisions preses recentment en les

adjudicacions de 28 canals digitals en el conjunt de les nostres

illes, com en les decisions que es puguin prendre en un futur

immediat. Hem de tenir en compte que estam davant d’un debat

d’absoluta actualitat, no només aquí a la nostra comunitat sinó

a la resta de les comunitats autònomes i a més, a tot l’Estat,

donat que estam parlant d’una revolució tecnològica en el

sector audiovisual que ens permetrà l’entrada en la societat de

la informació. A partir de l’apagada analògica i amb la posada

en marxa de la televisió digital, s’ha de recordar que això

suposarà, primer que tenguem més canals de televisió i per tant,

més pluralisme. En segon lloc, una millora tècnica evident en

imatge i so. I en tercer lloc, nous serveis interactius i serveis

multimèdia. Per tant, està clar que els primers beneficiats seran

els ciutadans que passaran de ser espectadors passius a agents

actius amb la televisió digital. Els espectadors podran participar

activament en els programes, o bé solAlicitar informació des de

casa seva d’aquells serveis que s’ofereixin. 

Idò bé, davant d’aquest panorama audiovisual la nostra

comunitat i el nostre Govern, en comptes d’aprofitar aquesta

oportunitat en positiu i en benefici de tots els ciutadans, el que

fa és capitalitzar de forma absolutament partidista i jo diria que

presidencialista, en una operació de control mediàtic sense

precedents a la nostra comunitat i que ha estat perfectament

premeditada i planificada i que ha suposat que a dia d’avui no

tenguem ni una sola televisió local digital pública. Repetesc,

som l’única comunitat que ha adjudicat les televisions locals i

no hi ha ni una sola televisió local digital pública, perquè

sembla ser que a aquest Govern del Partit Popular i al Sr. Matas

no li degué semblar suficient que 21 canals d’aquests 28 fossin

privats i el que es va fer és entregar els 7 restants, que estaven

reservats als municipis, a les empreses privades. Per cert

parlant de televisions locals, crec que en aquest procés de

revolució digital s’ha de fer, almenys el meu grup així ho vol

fer, un reconeixement a la feina i al paper que ha desenvolupat

les petites televisions locals als diferents municipis. En general

i arreu de tot l’Estat les televisions locals varen néixer com una

iniciativa ciutadana o popular, en molts de casos dirigides per

associacions sense cap ànim de lucre. I a més, varen néixer en

plena transició democràtica, en els anys 80 i varen complir amb

un objectiu de lluita per les llibertats democràtiques i amb

l’objectiu de comunicació de proximitat amb una clara funció

de servei públic. 

Idò bé, ara la nostra comunitat, el Govern de les illes està a

punt de fer desaparèixer aquest esperit de servei públic. El

servei públic passa a ser servei al Partit Popular i que quedi clar

que aquest servei públic el poden i l’han de desenvolupar tan

les televisions públiques com les televisions privades. Però tal

i com han anat les coses aquí sembla que això serà molt difícil,

donada sobretot la primera decisió polèmica que ha pres aquest

Govern, deixar fora d’aquesta adjudicació de televisions locals

digitals a tots els municipis que ho varen demanar. S’ha de dir

que ho varen demanar prop de 30 i afirmar que tots ho varen

fer malament, com a mínim és sospitós. Jo diria més, estam

davant d’un claríssim frau de llei, al burlar el Govern de les

illes l’esperit de la norma que regula les concessions i que

preveia expressament un reserva, una opció preferent cap els

municipis. Com vostè sap Sr. Conseller, evidentment que la

Llei de televisions locals de l’any 95 deixa clar que la televisió

és un servei públic i que la gestió pot ser, o bé a través dels

municipis o bé a través de les empreses privades. Però també

deixa molt clar una cosa, que els municipis tenen una opció

preferent de gestionar el servei. Però el Govern, una vegada

més, converteix aquesta opció preferent a favor dels municipis

en una opció preferent en favor del Partit Popular. 

I a nivell estatal dir també que el Partit Popular quan

governava el Sr. Aznar dia 12 de març, dos dies abans de les

eleccions, va aprovar el Pla tècnic nacional de la televisió

digital local, basat en les necessitats que havien presentat les

comunitats autònomes. Idò bé, tot d’una se va posar de

manifest que aquest Pla tècnic, a través d’aquest reial decret era

impossible complir els terminis que allí se marcaven i de fet

totes i cada una de les comunitats autònomes varen demanar al

Govern central més temps per poder concloure el procés

d’adjudicació. Amb una sorpresa, que el Govern de les Illes

Balears ha estat l’únic, repetesc és l’únic, que no s’ha acollit a

aquesta ampliació de terminis, normalment falten terminis i

nosaltres casualment en aquest tema ens hem avançat a tots.

Però una vegada passades les eleccions generals i amb el nou

Govern socialista, el ministre Montilla es va precipitar, no

precipitar, sinó que va avançar la notícia que es modificaria la

llei i que es permetria que les concessions, o les adjudicacions,

millor dit, es fessin durant l’any 2005. Per tant teníem tot un

any per davant per reconduir aquest procés d’adjudicació amb

diàleg amb el sector.

Però què passa aquí a les Illes? Idò una vegada més som

l’única comunitat, ja ho he repetit diverses vegades, l’única,

que ens apressam a fer el concurs d’adjudicació de les

televisions per deixar fora els municipis i perquè total les

empreses que ens convenien ja estaven preparades.

Posteriorment s’ha complert allò que s’havia promès per part

del Govern central, i és que es modifica la llei per tenir tot

l’any 2005 per fer l’adjudicació d’aquestes televisions locals;

com deia, acollint-se a aquests nous terminis, donava temps

perquè hi hagués més diàleg i consens amb el sector, i així ho

estan fent la resta de les 16 comunitats autònomes.

Actualment, també com sap el Sr. Conseller, està en

tramitació una nova llei d’impuls de les televisions digitals que

suposarà, a més, respecte a la televisió local, una sèrie de

modificacions o de novetats que ara nosaltres ja no ens hi

podem acollir perquè ja hem resolt el concurs, i aquestes

modificacions són substancials i molt importants. Primer, que

ara ja no es reserva un sol canal per als municipis, en cada

multiplex, sinó que es fa una reserva de dos; què vol dir això?,

que a les Illes Balears en comptes de 7 n’hi haguessin

correspost 14. Segon, s’amplia el termini de les concessions de

5 a 10 anys; per tant ara ja les concessionàries que s’han

adjudicat aquí a les Illes tampoc no es podran acollir a aquest

termini. I per últim, com ja he dit, s’amplia a desembre del

2005 el termini per fer les adjudicacions definitives. 
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Però aquí a Balears, clar, sembla ser que anam sobrats de

temps, ens vàrem avançar en un any, i aquesta llei, a més

gràcies a una esmena que va fer el meu grup en el Congrés dels

Diputats, suposarà una cosa molt important com és que s’acabi

amb la discriminació que fins ara patien els consells insulars,

que eren els grans oblidats en tota aquesta normativa de

televisió local, i així ara es crea un nou multiplex amb quatre

canals a cadascuna de les illes i per tant els consells insulars

podran optar, si així ho volen, a tenir dos canals públics que,

per cert, seria bo que el Partit Popular s’aclarís, o voldríem

saber quina és l’opinió del Govern balear, perquè els seus

companys del Partit Popular a Madrid, al Congrés dels

Diputats, la setmana passada varen dir que estaven en contra

d’aquesta llei, que el PSOE havia presentat moltes esmenes i

que tot això estava molt malament. No sé si és que estan en

contra que els consells insulars puguin tenir canals insulars

públics.

Així, com deia, arribam a aquesta descarada adjudicació

política de 28 canals a les Illes Balears a finals de l’any passat.

I dic descarada perquè el termini que es va donar per presentar

projectes va ser de 10 o 15 dies, llavors van donar 2 dies -2

dies- per presentar alAlegacions, i finalment en 2 dies el Govern

resol el concurs. Però prèviament l’estiu de l’any passat ja

havien deixat fora tots els municipis. I per què deim que això

s’ha fet de forma descarada o premeditada?, perquè si no, com

he dit abans, no és normal que s’eliminin 30 municipis, 30

ajuntaments, dient o bé que no han presentat tota la

documentació, o bé que l’havien presentada fora de termini. I

mirin si la seva obsessió per deixar fora els municipis estava

premeditada que fins i tot ajuntaments que havien presentat una

certificació del ple on deia que era un acord de ple, que

manifestaven amb un acord de ple la seva voluntat d’optar a

una televisió local, el Govern els requeria perquè ratificassin en

ple -cosa que ja havien fet- la seva voluntat d’optar a una

televisió local digital. És a dir, el Govern dóna la sensació que

tenia les desestimacions fetes perquè els municipis no

poguessin optar a aquestes televisions locals digitals. I llavors

es donen altres casos, bé, jo diria que kafkians, perquè m’he

entretingut a mirar la documentació que van aportar tots els

ajuntaments, com que alguns deien que optaven per la gestió

directa i el Govern els tornava reiterar quina forma de gestió

volien. És a dir, més clar, aigua. El Govern tenia més que

decidit que no s’admetria ni una sola televisió local pública en

mans dels municipis i així, a més, s’entregaven 7 canals més a

l’empresa privada. 

I després ja passant a les adjudicacions finals, a les 28 que

s’entreguen a les empreses privades, resulten adjudicatàries 8.

No cregui, Sr. Conseller, que entraré a valorar minuciosament

quin és l’interès de cadascuna de les empreses privades, perquè

a mi els interessos privats de les empreses em pareixen

absolutament legítims, no faltaria més; allò que no em sembla

legítim són els interessos partidistes del Govern de les Illes a

resultar beneficiat amb l’adjudicació d’aquestes televisions

locals. I el que està clar, o les conclusions que podem extreure

són que el Partit Popular havia planificat que les adjudicatàries

fossin empreses pròximes al Partit Popular, per no dir que

algunes ho són directament, perquè si no no s’entén la

participació d’una persona com el Sr. Javier Mato, mà dreta del

president del Govern de les Illes, que controla -alerta- 12 de les

28 empreses que han resultat adjudicatàries. Però no només

controla això, sinó que també aquesta mateixa empresa i aquest

senyor controlen els informatius, han estat també els

beneficiaris -casualitat-, dels informatius d’IB3. Per altra banda

l’altra conclusió és que no hi ha cap comunitat autònoma de

l’Estat que a dia d’avui hagi fet l’adjudicació de les televisions

locals digitals. Tot el...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ja acab. Tot el contrari, s’han acollit a l’ampliació del

termini.

Per altra banda està clar que aquest govern portava

planificant aquesta jugada mediàtica des de feia molt de temps,

perquè si no no s’entén per què si el ministre Sr. Montilla el

setembre de l’any passat va anunciar que tendríem de termini

tot l’any 2005, el Govern de les Illes Balears s’avança i ho fa

el desembre del 2004.

En conclusió crec que estam davant d’una passa més de la

trama de control mediàtic que ha posat en marxa aquesta

legislatura el president Matas, però que ja va iniciar quan era

ministre de Medi Ambient. Jo crec que és una de les seves

obsessions, que comprèn bàsicament la posada en marxa d’una

televisió i d’una ràdio autonòmiques, IB3, controlades des de

la seva direcció per una cúpula del Partit Popular, i

l’adjudicació de 28 canals de televisions locals digitals a

empreses properes al PP.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ara sí que ja acab, Sr. President. Només vull demanar al

Sr. Conseller si amb la seva intervenció em pot aclarir o em pot

contestar les preguntes de si és cert que el Govern havia estat

preparant una trama fa dos anys que ha culminat en aquesta

adjudicació, com complirà el Govern les noves exigències de

la llei que està en tramitació i que preveu una reserva de 2

canals per als municipis, i si comparteix el Govern les paraules

de la directora d’IB3, la Sra. Umbert, que va dir que un mitjà

de comunicació, concretament Diario de Mallorca, “es un

periódico al margen de las simpatías de Matas”...

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 5 segons, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...i si això ha provocat que hagi quedat exclòs d’aquest

concurs d’adjudicació de les televisions locals digitals.
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Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant

del Govern, el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,

Hble. Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

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

Sra. Diputada, en primer lloc li he de dir que sobre la seva

primera part de l’exposició hi ha una coincidència en la

importància d’aquest tema, i per la importància d’aquest tema

és pel que el Govern va actuar i el explica moltes de les

preguntes que vostè es fa. 

És a dir, quan vàrem arribar al Govern, que aquest camp de

la Direcció General de Tecnologia estava dintre la Conselleria

d’Economia, la primera anàlisi estratègica que vàrem fer ens va

conduir al fet que en el darrer quinquenni, és a dir, des del 98

al 2003, s’havia produït un increment de les empreses

dedicades a ràdio i televisió a les Illes Balears, és a dir, les

empreses de ràdio i televisió a les Illes Balears havien crescut

en nombre a les Illes Balears en un 50%, quan la mitjana de

l’Estat havia estat d’un 39%, i a més havien crescut més no tan

sols en nombre d’empreses sinó en nombre d’empleats i en

VAP, en valor afegit d’aquestes empreses, és a dir, que eren

empreses que aportaven VAP a les Illes Balears. Per tant es va

convertir en un sector estratègic a potenciar. També ho vàrem

poder estudiar i vàrem veure que el sector de vídeo,

cinematografia i cinema també havia crescut més que la

mitjana, en nombre d’empreses, que la mitjana estatal, i per tant

els altres sectors també molt relacionats amb tots els temes

audiovisuals eren sectors emergents a les Illes Balears.

Per tant hi ha uns subsectors a Balears que s’estan

potenciant, que s’estaven potenciant, que creaven empreses,

que creaven ocupació per sobre de la mitjana estatal i que, per

tant, des del Govern volíem potenciar. 

Al mateix temps érem ben conscients que era necessari

potenciar tots els temes digitals, ja que Espanya està molt mal

posicionada en els temes digitals. És a dir, s’ha de tenir en

compte que la televisió digital té una implantació a Espanya

d’un 1%, molt inferior a la mitjana de la majoria de països del

nostre entorn i de països desenvolupats, als quals ens volem

apropar.

L’altra gran raó per la qual es va posar en marxa tot aquest

procés és que la pluralitat informativa, al contrari del que vostè

pensa, des del Govern, d’un caire liberal, creim que la pluralitat

informativa és el més positiu. Idò deim que incrementar aquesta

oferta de pluralitat informativa ho vèiem molt positiu, i ho

vèiem molt positiu en tots els sentits. En això hi ha

coincidència, una de les poques coincidències que tenc amb el

president Zapatero quan diu que ell defensa totes les pluralitats

informatives i totes les formes de televisions que es puguin fer,

siguin analògiques o digitals. Jo voldria que s’avançàs més i

que (...) de les digitals, però és bona la pluralitat informativa.

Que tots els ciutadans de Balears puguin rebre 4 canals més (...)

és un plus d’informació, un plus d’oferta cultural, un plus

d’oferta d’oci, un plus d’oferta esportiva, etc., dels continguts

que vagin donant.

I per últim vostè, clar, s’ha oblidat un tema que jo consider

bàsic i que crec que venc demostrant -és a dir, quan en algun

moment en el tema de pressupostos deia que no m’agradaven

els pressupostos virtuals sinó reals-, evidentment és el tema de

la legalitat. I vostè, com que no li convé aquest tema, és a dir,

els temes alAlegals són els que agraden al seu grup, idò passa de

puntetes. Jo crec que és un acte de coherència que en el primer

moment que es pot legalitzar una situació es legalitzi, que no

s’esperi un any perquè el Govern central té unes altres idees. Jo

crec que hem de legalitzar les situacions el més aviat possible.

Clar que ja sabem que això no és la seva opinió. Per tant,

davant aquesta situació de funcionament d’una oferta alAlegal,

com es ve dient, la responsabilitat del Govern, crec que jo que

la responsabilitat de qualsevol govern que exerceixi les seves

funcions dignament, és que en el mínim temps possible es

legalitzin les situacions. Jo no crec que sigui correcte continuar

amb la política de tancar els ulls i continuar amb emissores de

fet alAlegals, com s’ha vengut dient, quan és possible, sobretot

quan tenim l’instrument per legalitzar i que hi hagi els

concursos públics que són els que ho han de determinar. Jo crec

que aquest era un tema bàsic al qual s’havia de fer front en el

menor temps possible.

Per tant jo crec que aquest és el tema important i que vostè

ha definit al principi i en el qual jo vull incidir. Hi ha cinc raons

que justifiquen que aquesta conselleria desenvolupàs aquest

concurs en el mínim temps possible, que s’ha de dir que han

estat vuit mesos, no han estat fets en quinze dies els temes, i

que fóssim la primera comunitat autònoma a resoldre els temes

de les televisions locals. Jo crec que és un tema, al contrari de

vostè, d’eficiència, ser la primera comunitat a resoldre aquests

temes, però era important, a més, que fóssim la primera

comunitat autònoma per tots els temes de noves tecnologies que

hem citat abans. La primera raó que ens va dur a aquest tema

era el foment de l’ocupació a llocs de treball qualificats i

especialitzats, de valor afegit. El segon tema és defensar l’ús de

la nostra llengua, és a dir, fomentar-la a les televisions locals,

en definitiva a tots els mitjans audiovisuals potenciar l’ús de la

llengua catalana com un tema bàsic. El tercer tema que ens va

dur a aquest punt era contribuir a la innovació tecnològica de

les empreses amb el foment de la implantació de la televisió

digital. La quarta raó va ser potenciar un subsector econòmic

emergent, com he explicat abans amb dades, és a dir, que les

Illes Balears poden destacar ja que els efectes de la insularitat

no tenen pes, no són un contrapunt a aquest subsector

econòmic, i per tant poden destacar i no hi ha el desavantatge

de la insularitat. I la cinquena raó, i per a mi molt important,

era legalitzar la situació d’un subsector que estava alAlegalitzat

perquè no tenia fórmules per estar dintre la legalitat; és a dir, en

aquest tema sí que vull incidir que va ser un tema que també va

pesar molt.

He explicat aquest marc general i passaré a contestar molt

a les preguntes concretes, intentaré contestar les preguntes

concretes que vostè fa i que evidentment mereixen la resposta
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del Govern, com no pot ser d’una altra forma, però dintre

aquest marc general que li he dit.

Diu que falta la televisió local pública. El decret que vostè

ha citat, que es va publicar el 8 d’abril, donava tres mesos a tots

els municipis per presentar l’oferta, és a dir, no donava quinze

dies, donava tres mesos; per tant, si no ho record malament,

acabava el 8 de juliol; és a dir, que durant tres mesos tots els

municipis i el Govern es va encarregar que aquest era un tema

important per a ell, que el posava en marxa i que per tant tots

els municipis que volguessin optar a una televisió pública local

idò presentassin les seves ofertes. S’ha de dir que el concurs

està fixat en set multiplex SO; un multiplex SO a les illes

d’Eivissa i Formentera, un altre a l’illa de Menorca i cinc dintre

de l’illa de Mallorca. Per tant els municipis, és a dir, dintre de

totes aquestes demarcacions hi havia hi havia sempre més d’un

municipi. Ens vàrem trobar que els municipis que generalment

varen presentar, els que varen presentar oferta a aquest concurs,

simplement presentaven el tema del seu municipi, quan dintre

del decret del 2004 s’indicava el multiplex SO al qual

corresponia i havien de presentar una oferta conjunta tots els

municipis, si n’hi havia més d’un; evidentment si dintre un sol

multiplex SO hi hagués hagut un sol municipi se li hagués

pogut adjudicar, però si hi havia més d’un municipi que es

presentàs han de presentar una oferta d’explotació conjunta, i

moltes de les coses que vostè diu de quan vàrem demanar la

correcció de deficiències és perquè dintre del mateix multiplex

SO ens trobàvem que un municipi demanava una gestió directa

i un municipi demanava una altra gestió indirecta.

En aquest sentit el procés de concurs municipal va ser

totalment transparent, varen tenir el temps, però no hi va haver

cap municipi, així com s’ha fet a Madrid, que sí que em consta

que hi ha municipis que han fet una reserva conjunta i han dit

com finançarien les despeses d’aqueixa quarta part del

multiplex SO; és a dir, aquí no hi va haver cap oferta que

integràs tots els municipis o almenys tots els municipis que es

presentaven, i aqueixa és la raó per la qual no s’ha pogut donar

a un municipi, com hagués estat el nostre interès, al contrari del

que vostè diu. Si hi hagués aquesta oferta conjunta de tots els

municipis que agrupaven multiplex SO, o d’una part dels

municipis, però que no en quedàs cap fora dels que es volien

presentar, s’hagués pogut fer.

Vostè diu que el servei públic..., és a dir, que nosaltres..., és

a dir, que aquí hi haurà una gestió privada als interessos del

Partit Popular. Miri, nosaltres creim molt en la llibertat de

mercat, jo crec molt en les empreses, i no crec que cap empresa

actuï a dictats de cap govern, en absolut, perquè les empreses

a general han de fer aquest servei públic, que és el que ha de

vigilar el Govern, però després de fer el servei públic tenen els

interessos legítims econòmics per dur endavant i tenir beneficis,

beneficis econòmics, beneficis socials,  beneficis

mediambientals si són empreses de desenvolupament

sostenible. Ara, ja s’encarregaran les empreses de donar

l’oferta informativa que demanin els ciutadans de les Illes

Balears, és a dir, que la pluralitat informativa es regularà

perfectament perquè no hi ha cap manipulació de cap tipus, i

les empreses que actuassin en la forma que vostè diu quedarien

fora del mercat. No hi ha cap dubte que el servei públic, és a

dir, vostès sempre, el Partit Socialista ho entén, que es dóna

molt més des de totalment públic, i nosaltres creim que a

vegades la gestió privada, i en aquest cas amb la gestió privada,

es pot donar d’una forma molt millor.

La impossibilitat de complir els terminis no és certa, que

deia que era impossible en vuit mesos fer tot aquest

desenvolupament. Idò la veritat és que no és cert perquè ho

hem fet amb total legalitat, amb total transparència, i ja dic que

el concurs s’ha fet per via ordinària i no per via urgent; és a dit,

tota la tramitació ha complert els terminis legals i no hi ha

hagut cap impediment per complir aquest procediment. S’ha de

tenir en compte que és un sector que a més no hi ha moltes

empreses a les Illes Balears, o fins i tot a l’Estat espanyol, i que

per tant des del moment que posam en marxa el concurs totes

les empreses saben que es produeix i els terminis que hi havia,

i per tant es varen estar preparant. No és un sector on hi hagi

molts de free lance que en el darrer moment se solguin

presentar, és a dir, que esperin el dia que es publiqui al butlletí.

És a dir, des del moment que vàrem convocar el tema dels

municipis i vàrem resoldre el tema dels municipis sabien que

tenien cinc mesos per resoldre aquest tema, i jo crec que en

cinc mesos qualsevol empresa té temps de preparar un bon

plec.

Diu que la resta de les 16 comunitats autònomes han esperat

a després. A mi no em pareix motiu suficient, a mi em pareixia

motiu estratègic ser dels primers, ser els primers, a ser possible.

També s’ha de dir que no és cert que les 16 comunitats hagin

començat el tema després; hi ha la comunitat de Madrid que sí,

però hi ha comunitats que no han començat absolutament res

perquè no pensen..., és a dir, així com a les Illes Balears hi ha

dos canals autonòmics que no hem tret un concurs i que en

aquest moment no estam treballant en aquest tema, de moment,

hi ha comunitats que no consideren interessant potenciar aquest

tema, és a dir, que no les 16 comunitats han començat ja.

Madrid sí que ho té molt avançat.

Esperar les modificacions que fes el ministeri, que no ens

ho vàrem voler avançar, idò a nosaltres ens pareixia perillós

retardar, quan nosaltres teníem les idees clares, i s’ha de dir que

la majoria de casos que vostè diu de canvis que s’han fet és que

hi havia comunitats autònomes que no estaven d’acord en la

forma amb què s’havien donat els multiplex SO, que volien

més multiplex SO o menys, o que fossin demarcacions

distintes. La veritat és que nosaltres consideràvem que les

demarcacions de multiplex SO, d’aquests set multiplex SO,

responien a les nostres necessitats i no necessitàvem els canvis.

És a dir, que per això nosaltres no vàrem fer cap demanda,

perquè la majoria de demandes de les comunitats autònomes

era un nombre de multiplex SO major o canviar les

demarcacions de cada un dels multiplex SO.

És que tenc poc temps... El tema municipal, que vostè hi fa

molta incidència, en molts de casos, quan vostè diu que en els

municipis la decisió estava presa i jo li puc dir per avançat que

no, la modificació que es demanava o la rectificació era en el

sentit que si hi havia un municipi del mateix multiplex SO que

havia demanat una gestió directa i un altre indirecta, idò que

confirmassin per quin tipus de gestió optaven.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
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Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

Sí. Bé -per acabar, president-, aleshores vostè està titllat el

tema d’interessos partidistes, la qual cosa és totalment fals. No

li vull recordar el govern anterior, que sí va tancar Ràdio

Marratxí i tenia una ràdio alAlegal pròpia. Això sí que són temes

partidistes.

Que s’havia preparat fa dos anys. Miri, fa dos anys, és a dir,

dos anys abans aquest tema no estava preparat perquè el govern

popular ni tan sols no havia guanyat les eleccions, és a dir, que

era impossible tenir-ho preparat, i que evidentment tots els

temes de la nova llei els complirem i si es posa en marxa un

nou multiplex SO, ens donen un nou multiplex SO per a uns

canals a què puguin optar els consells insulars, evidentment

estarem encantats que amb una nova televisió digital hi puguin

optar els consells insulars i potenciarem que puguin tenir el seu

canal, si així ho desitgen. És a dir, que no hi haurà cap emperò

en aquest sentit perquè creim que seria oportú. Venc a dir que

aquesta labor, sobretot a les illes menors, s’hagués pogut dur a

terme fent la conjunció entre tots els municipis, que haguessin

donat una mà els consells insulars i no ho varen fer, però

complirem totes les modificacions, i si tenim possibilitat

d’obrir un nou concurs perquè hi hagi un multiplex SO més,

quatre emissores més, idò ho obrirem, i entenem -això sí- que

sempre serà dins els termes ja de la televisió digital, que serà a

partir d’uns anys futurs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

(Petit aldarull a la sala)

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

paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la veritat és que

la fe en els principis del liberalisme del nostre conseller

d’Economia i Hisenda emociona, perquè arriba a extrems

insospitats. Calcular i pensar que el mercat per si sol regula les

empreses i regula el funcionament de l’economia no sé si ho

defensa ningú avui en dia, però bé, és una forma de pensar.

Però creure i pensar que les empreses de comunicació

asseguren el seu pluralisme pel funcionament del mercat, això

no ho havia sentit dir mai. Arriba a extrems absolutament

insospitats. Per tant m’emociona la candidesa de la fe en el

neoliberalisme del nostre conseller. Home!, és un dels

problemes més insòlits, més complicats i més complexos de la

democràcia occidental avui en dia, assegurar el pluralisme dels

mitjans de comunicació, i dir que s’asseguren perquè el mercat

ja ho assegura crec que és senzillament increïble.

És vera, de tot el que ha dit, que sense cap dubte potenciar

el sector econòmic de la comunicació, un sector econòmic

emergent, és una necessitat, és una política encertada, i jo ho

alab sense cap dubte. Però també és vera que la vinculació de

la potenciació d’aquest sector ha d’anar..., l’impuls d’aquest

sector si no va clarament acompanyat de mesures claríssimes

que demostrin la voluntat de mantenir el pluralisme i la

democràcia la cosa va malament, va malament des del principi,

perquè és necessari impulsar aquest sector per al

desenvolupament de l’economia, però també és necessari

impulsar-lo per al desenvolupament de la democràcia. La

democràcia actual necessita mitjans de comunicació, necessita

televisions, ràdios, diaris, etc., i molt especialment mitjans de

comunicació locals. La primera contradicció amb la qual ens

trobam, com ha dit la diputada Pilar Costa, que m’ha precedit

en l’ús de la paraula, és que per què aquesta escassa presència

del sector públic dins les televisions digitals a nivell local?

Això ja és una clara contradicció amb tot això que parlam:

l’impuls d’aquest sector digital a nivell local hauria d’haver

estat un impuls clarament a favor de televisions públiques

municipals, etc., etc., que desenvolupassin aquest sector i

assegurassin aquesta qüestió.

Pel que fa a la resta vostè no ha fet cap referència a cap de

les alAlusions que ha fet la diputada que ha fet ús de la paraula.

El Sr. Conseller ha fet una intervenció asèptica i políticament

molt correcta però, miri, li agradi o no li agradi la mujer del

César no sólo tiene que ser honrada sino parecerlo, i si de 28

canals 12 tenen vinculació amb empreses d’un senyor que nom

Mato, això no basta senzillament explicar els principis generals

de no sé quina cosa; aquí hi ha més cosa, i la cosa que hi ha és

senzillament que s’està construint un monopoli de la

comunicació al servei del Partit Popular. Això és el que es

dedueix de tot aquest tema, això és el que pens jo, això és el

que pensa el meu grup i això és el que pensen desenes i desenes

de ciutadans a les nostres illes. Per tant facin-s’ho mirar perquè

si no senzillament aquesta és la impressió general, i això va en

la línia contrària de cap on hauria d’anar tot aquest procés de

desenvolupament, de creixement i d’impuls dels mitjans de

comunicació, especialment dels mitjans de comunicació locals,

tan necessaris per a la participació, el pluralisme i la

democràcia a les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, mentre estava intervenint el

conseller d’Hisenda m’anava fent una pregunta que naturalment

quedarà sense resposta, i era per què en un tema tan important,

que afecta el futur model televisiu de les Illes Balears i amb

unes crítiques molt fortes per part de la portaveu del Grup

Socialista, que ha acusat el Govern d’adjudicar amb criteris

partidistes la gran majoria de canals de la futura televisió

digital terrestre, per què idò en un tema tan important i que

afecta el model televisiu no hi ha cap càmera de televisió

filmant, llevat de les del circuit intern naturalment? I tal vegada

deu ser perquè en aquest joc les cartes ja estan totes damunt la

taula i tothom ja sap a què ha arribat i a què aspira a arribar.

Tal vegada deu ser per això.
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Bé, el conseller ha fet una afirmació en la qual jo crec que

no hi podem estar d’acord. Ha dit que el Govern va frissar, se

va precipitar en l’adjudicació d’aquests canals de televisió

digital per legalitzar una situació d’alAlegalitat. I jo voldria

saber qui era alAlegal abans d’aquesta adjudicació i qui,

d’aquests que eren alAlegals, avui ja són legals. Perquè l’únic

que ha fet amb aquesta adjudicació és que quan s’apagui el

sistema analògic previst l’any 2008, els alAlegals que estan

emetent en l’actualitat deixaran d’emetre si s’apaga el sistema.

Però no ha legalitzat absolutament res. Alguns dels canals, els

que estaven més identificats amb el Partit Popular i per això no

emporta ser un expert, basta mirar els informatius i els

programes de debat, han rebut l’adjudicació d’un canal de

televisió digital i els que no s’havien entregat han quedat fora.

Aquesta ha estat la realitat de la situació. I fins i tot canals amb

una amplíssima programació i amb instalAlacions reconegudes,

tots hem tengut ocasió de visitar perquè o ens han entrevistat,

o alguna cosa, com Palma Televisió, Telenord, Localia, han

quedat sense adjudicació i crida l’atenció, com per exemple la

Cope ha obtingut una llicència, mentre que aquí no té ni

instalAlacions, me pareix que té un simple repetidor. Aleshores

quins criteris han inspirat aquesta adjudicació? A no ser que

aquí hi hagi intervingut la inspiració de l’esperit sant, podria ser

que ilAluminés a l’hora d’adjudicar aquest concurs.

És una llàstima que tampoc els municipis no hagin trobat

cobertura. Naturalment aquí les bases fer perquè cap

ajuntament se pogués adjudicar un canal de televisió digital

terrestre. Si hi hagués hagut la voluntat, és cert que no se

podien adjudicar 50 i busques de canals, però si hi hagués

hagut la voluntat s’hagués cridat els batles, els ajuntaments i

s’hagués fet una proposta per adjudicar alguns canals digitals

als ajuntaments. I que seria molt bo que les corporacions locals

també poguessin tenir accés a un mitjà de comunicació tan

poderós.

En definitiva aquí el que veim és que s’està consumant un

model televisiu controlat pel Govern, ja sigui a través dels

mitjans públics, n’hem parlat en altres ocasions no m’hi

estendré en aquest moment, i a través de la influència dins els

mitjans de comunicació privats. I podem dir que el model

audiovisual que està configurant el Govern de les Illes Balears

i el Partit Popular és el model Berlusconi, a través de: primer,

mitjançant les institucions públiques, controlar els canals de

televisió públics i amb una forta presència, amb una forta

influència dins els canals de comunicació privats. I si falla això,

és a dir, si se consuma aquest control d’un instrument mediàtic

tan poderós com és la televisió, si se consuma aquest control

per part d’un partit polític podrem afirmar contundentment que

no tenim un sistema democràtic, que falla el sistema

democràtic. 

Per tant, senyores i senyors diputats ens hi estam jugant la

democràcia perquè això no ho regula el mercat Sr. Conseller.

Acab Sr. President, fa poques setmanes s’ha publicat, ara no

record el títol, el darrer llibre d’un dels gurús de l’economia

nord-americana, en Gallbraight i afirma que avui l’economia de

mercat no existeix, avui ja hem entrat dins la dictadura de les

multinacionals i que controlen el mercat gràcies al control dels

grans mitjans de comunicació. Per tant Sr. Conseller, el marcat

no farà que hi hagi transparència informativa, només hi haurà

transparència informativa si els polítics tenim voluntat

democràtica. I fins ara no la veim en el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el diputat Sr. Diego Guasch.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

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

Grup Parlamentari Popular volem expressar el nostre total

suport a la política general del Govern de les Illes Balears i en

especial a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació en

relació al desenvolupament de la televisió digital terrestre a les

Illes Balears, pionera a la resta de comunitat autònomes de

l’Estat. Com ja s’ha exposat avui en aquest ple per altres

diputats i pel conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, la

televisió digital terrestre substituirà l’actual televisió analògica

i multiplicarà l’oferta de continguts televisius. Competirà amb

altres televisions digitals que s’emeten actualment per altres

suports, com és el cable o el satèlAlit i oferiran al ciutadà un

ample ventall de serveis interactius, accessibles des d’un

aparell de televisió.

Les possibilitats de la televisió digital terrestre són moltes,

nombroses canals de televisió en obert, gratuïts, serveis de

televisió interactiva, serveis bancaris, compres de productes i

serveis, participació en consultes i sondejos ciutadans,

concursos, selecció temàtica de la programació, cultural,

musical, de viatges, notícies. Un punt molt important, formació

i aprenentatge interactius, des de casa. Recepció d’informació

personalitzada, accés a correu electrònic, transmissió de dades,

internet. Tots aquests serveis que actualment ofereix internet en

un suport ordinador ara, se’n podrà gaudir des de la televisió.

La televisió digital terrestre compensarà la baixa penetració de

l’ordinador i internet a Espanya i ajudarà a les Illes Balears a

entrar definitivament en la societat de la informació. Aquest

punt és molt important, ja que en un termini molt reduït de

temps, tal vegada 4-5 anys, pràcticament la totalitat dels

ciutadans de Balears tendran accés a la societat de la

informació des del seu televisor, sense necessitat de tenir

coneixements d’informàtica o disposar d’un ordinador. Així

mateix, la tecnologia digital augmentarà considerablement la

qualitat de recepció d’imatge i so. La televisió digital terrestre

aportarà solucions a les nombroses zones de les nostres illes en

què la recepció de la senyal televisiva és molt deficient. 

Altres aspectes destacables de la televisió digital són la

possibilitat de recepció portàtil i mòbil de la senyal de televisió,

televisió digital per telèfon mòbil, televisió digital en

autobusos, en trens. La introducció de la televisió digital

terrestre a les Balears beneficiarà la societat balear en

nombrosos aspectes. Fomentarà sense cap dubte el pluralisme

informatiu, la transparència i el debat d’idees. Augmentarà la

competència entre els operadors i oferirà un ample ventall de

canals d’informació. Un altre aspecte molt important és que

fomentarà l’ús de la llengua catalana i les seves modalitats

insulars. El Govern de les Illes Balears ha apostat decididament

per garantir que les emissions de les televisions digitals
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terrestres locals utilitzin la llengua pròpia de les nostres illes.

Augmentarà la cohesió territorial a les nostres illes, tan a nivell

de les Balears com a comunitat com a nivell insular i a nivell

també local. Apropant la informació al ciutadà i fomentant la

seva participació activa en la vida política, cultural i social del

seu moment. 

Fomentarà la creació i el desenvolupament d’un teixit

empresarial d’empreses que prestaran serveis en el sector

audiovisual, això és molt important. Empreses de producció de

continguts, empreses de publicitat i comunicació, empreses de

suport tècnic, allò que se denomina un clúster o grup

d’empreses audiovisuals. Això té com a conseqüència directa

un augment de llocs de feina relacionats amb el sector

audiovisual i una excelAlent perspectiva professional per als

joves que desitgen treballar en el sector audiovisual i que fins

ara es trobaven amb un sector econòmic que començava el seu

desenvolupament, però necessitava un suport decisiu. En

definitiva, també permetrà a les empreses de les Illes Balears

oferir els seus productes i serveis mitjançant aquests nous

canals de venta, les televisions digitals. Estam parlant de

comerç electrònic utilitzant la televisió.

El Govern de les Illes Balears, baix el punt de vista del

Grup Parlamentari Popular, aposta per oferir al ciutadà, quan

abans sigui possible, tots els avantatges d’aquesta nova

tecnologia. Per això ha estat la comunitat autònoma pionera en

la resolució del concurs de televisió digital terrestre local,

Balears aposta per una televisió digital en obert i per a tots.

Juntament amb el projecte de televisió autonòmica, IB3,

l’impuls a la televisió digital terrestre és una bona notícia per

al ciutadà de les nostres illes, el Grup Popular sempre donarà

suport a iniciatives pioneres i fermes que reportin beneficis

directes al ciutadà i que ens apropin a la societat de la

informació.

Respecte el procediment d’adjudicació de les concessions

per a l’explotació de programes de serveis públics de la

televisió digital terrestre, hem de recordar que dia 8 d’abril del

2004 es va publicar el Pla tècnic nacional de televisió digital

local, des d’aquest dia ja eren públics els terminis tan per als

ajuntaments, dia 8 de juliol del 2004, com per les empreses

privades, 8 de desembre del 2004. El Govern de les Illes

Balears ha seguit en tot moment una tramitació ordinària,

respectant els terminis establerts en el Pla tècnic nacional de

televisió digital local i les adjudicacions s’han fet mitjançant un

concurs públic obert a tots. Cap de les empreses del sector

audiovisual de les Illes Balears desconeixia el procés

d’implantació de la televisió digital terrestre local...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

S’han complit els terminis establerts en el Pla tècnic

nacional de televisió. Això només pot considerar-se com un fet

positiu, accelerar la introducció de la televisió digital terrestre

a les Balears i és coherent amb la intenció del Govern central,

d’avançar allò que se denomina apagada analògica de l’any

2012 a l’any 2010. No és admissible criticar el Govern per ser

els primers, per complir els terminis establerts pel mateix

Govern central. Com ha explicat abans el conseller, no era tan

impossible complir els terminis establerts en el Pla tècnic de

televisió digital local. Com també ha expressat el conseller, el

Govern de les Illes Balears ha detectat un sector audiovisual

emergent i ha pres mesures eficaces per diversificar el teixit

empresarial de les Balears. 

Des del Grup Popular opinam que s’està menysvalorant la

interactivitat de la televisió digital terrestre i s’acusa

irresponsablement de control mediàtic al Govern. El ciutadà

tendrà més possibilitats d’informar-se i d’opinar, no serà un

espectador passiu, tendrà una varietat de continguts i també

podrà interactuar i seleccionar la informació que vol rebre de

diverses fonts. Podrà tenir el pluralisme que vulgui i formar-se

les seves opinions respecte a tots els temes polítics i socials. Hi

ha algun control mediàtic d’internet? Idò la televisió digital...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor sigui molt breu per acabar. S’ha

passat del temps.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Finalment mostrar el nostre suport a

la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i en la

promoció de la pluralitat informativa i l’ampliació de la

capacitat d’elecció dels continguts per part dels ciutadans de les

Illes Balears.  Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Conseller, jo crec que avui

aquí amb les seves paraules i la seva contestació a aquesta

interpelAlació s’ha declarat vostè directament culpable, perquè

no ha contestat ni a una sola de les preguntes que jo li he

efectuat en la meva intervenció. Ens ha vengut a fer aquí, com

ha dit algun company portaveu, un discurs absolutament

escèptic, parlant-nos de les bondats de les televisions digitals,

en què tots hi estam d’acord, però no ha contestat clarament les

preguntes i les acusacions que de forma directa li hem fet des

del meu grup parlamentari.

Vostès Sr. Conseller, han reconegut la complexitat en

l’adjudicació de les televisions digitals locals i de fet varen

demanar un informe tècnic extern donada aquesta complexitat.

Però després diuen que en 8 mesos els sobrava temps per fer

tota la concessió. Jo li deman una pregunta molt concreta Sr.

Conseller, quin serà el procés de tancament que farà el Govern

de les illes amb les televisions locals que estan funcionant a dia

d’avui? Perquè ha dit que un dels objectius, evidentment, era

acabar amb la situació d’alegalAlitat, per cert, situació que ve

funcionant fa més de 20 anys i jo crec que esperar el 2004 o el

2005 per fer un procés més transparent, obert i democràtic no

era tampoc cap vulneració de la legalitat, perquè si no supòs

que està vostè acusant a la resta de les 16 comunitats

autònomes d’actuar de forma absolutament ilAlegal.
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Després per altra banda Sr. Conseller que digui vostè que

això respon..., que han anat tan ràpid per garantir la pluralitat

informativa. Miri a vostès en pluralitat i credibilitat informativa

no els creu ningú perquè vostès prediquen això, però és que

practiquen tot el contrari. Miri quina pluralitat, de 28 canals, li

ho torn repetir, 12 queden en mans del Sr. Mato, mà dreta del

President del Govern i a més, és la mateixa empresa a la qual

se li han adjudicat els informatius de la televisió autonòmica.

Vostè creu que això és pluralitat informativa? I després s’ha

atrevit a dir Sr. Conseller que al meu grup li agraden els temes

alAlegals. Però com s’atreveix a dir això vostè si a Madrid

governava el Partit Popular des de l’any 96 a l’any 2003 i varen

començar vostès amb la llei del 95 que s’havia aprovat al final

del mandat de la darrera legislatura socialista, vostès varen

tenir del 96 al 2003 per fer alguna cosa amb les televisions

digitals i no varen fer absolutament res. I ara de sobte els entra

la pressa. 

I alerta, jo no estic criticant que la comunitat autònoma de

les Illes Balears sigui la primera en l’adjudicació de les

televisions locals, allò que estic criticant és que aquesta

adjudicació s’hagi fet de forma, presumptament, irregular amb

un clar interès partidista. I vostè això no m’ho ha desmentit,

perquè alerta, no és que siguem la primera comunitat autònoma

que fa aquesta adjudicació, és que hem estat l’única Sr.

Conseller, o si no m’ho desmenteixi aquí també. Hi ha alguna

altra comunitat autònoma de l’Estat que a dia d’avui hagi

adjudicat les televisions locals i digitals? No i a vostè els pareix

molt bé que nosaltres siguem l’única. En canvi, me pot explicar

Sr. Conseller per què no els pareix igual de bé crear per

exemple el Consell de l’Audiovisual? Quan el seu Govern ha

dit que no se vol precipitar tant amb aquest Consell

Audiovisual perquè a Espanya només hi ha dues experiències

de dues comunitats autònomes, aquí no els ha entrat tanta

pressa. Quan es tracta d’obrir, de donar participació i diàleg

vostès tanquen la porta i quan se tracta de temes partidistes

vostès l’obrin descaradament.

I després hi ha un altre objectiu amb aquesta apressada

concessió, de dir que era fomentar la llengua catalana..., bé si

no fos un tema tan seriós seria per riure. De veritat que el seu

objectiu és fomentar la llengua catalana? Faran igual amb

aquestes concessions de televisions locals com estan fent amb

IB3? Perquè si el model lingüístic és el mateix a mi me

preocupa seriosament. 

I després miri, vostè ha caigut en la seva pròpia trampa. Ha

dit que hi ha municipis que se’ls va denegar la concessió de les

televisions locals perquè no havien presentat la documentació

conjuntament dient que optaven per una forma de gestió, o bé

directe o bé indirecte i que hi havia contradiccions entre

municipis. Idò miri, jo li posaré un exemple que no és així.

Municipi de Campos i municipi de Felanitx, els dos varen

presentar de forma separada dient que optaven per a la gestió

directa. Per tant, per què el Govern de les illes va denegar la

concessió de televisions locals a aquests dos municipis? Per

posar només un exemple.

I després finalment dir que vostès emparen la llibertat de

mercat, evidentment, per a la concessió de les televisions

locals, faltaria més! Però això no té res a veure en saltar-se la

llei, al no fer la reserva legal que es preveu per als municipis.

I amb una cosa sí que estic d’acord Sr. Conseller, que vostès

tenien les idees molt clares des de fa molt de temps, perquè

vostè me diu, “és que fa dos anys no governaven aquesta

comunitat”, però fa dos anys sí governaven el Govern de l’Estat

amb el Sr. Aznar com a President i l’actual President Matas era

ministre de Medi Ambient i ja estava maquinant aquesta xarxa

mediàtica.

I ja per finalitzar Sr. Conseller, jo seguiré amb el meu

intent, com deia el portaveu del PSM, no aspirava a què hi

hagués televisions dins la cambra, l’únic que aspirava és que

contestés el portaveu o el conseller. Però jo li seguiré

preguntant fins a intentar aconseguir que me contesti. Me pot

dir Sr. Conseller quin serà el procés de tancament que farà el

Govern amb les televisions locals que estan en funcionament a

dia d’avui? Si és cert Sr. Conseller li pregunt, o si comparteix

el Govern les declaracions fetes per la directora de la televisió

autonòmica pública que va dir que un mitjà de comunicació

concret, Diario de Mallorca “es un periódico al margen de las

simpatías de Matas” i si això ha suposat o ha tengut influència

en la concessió de les televisions digitals locals.

I per últim Sr. Conseller si me pot contestar com complirà

el Govern amb les noves exigències que la llei preveu, i que

està actualment en tramitació, la reserva de dos canals de cada

multiplex per als municipis i que actualment a les nostres illes

no se pot complir perquè vostès ja els han adjudicat. I sap què

suposa això Sr. Conseller? Que dels 28 canals adjudicats...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...dels 28 canals adjudicats ens hem quedat sense 14 canals

públics per la seva pressa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No

voldria deixar de contestar cap dels temes de l’interpelAlant. El

tema del pluralisme jo crec que està ben assegurat amb 28

canals de televisió i això ho farà quasi el pluralisme informatiu

i evidentment, quants més canals de televisió tenguem, més

possibilitats de pluralisme i això ho defensarem sempre. Vostès

defensen que hi haurà major pluralisme amb uns canals públics

representants per uns municipis, jo aquí no hi entr. El procés

d’adjudicació ha estat el que ha estat i els municipis no varen

complir les condicions per poder-les adjudicar, però no crec

que dient que 14 canals públics, com vostè diu, de municipis

asseguréssim més el pluralisme informatiu que si aquests canals

són de concessió privada. Això no ho crec.

Hi ha un tema importantíssim. Diu quin serà el procés de

tancament de les televisions obertes? Idò evidentment si estam

fent aquest tema és perquè nosaltres creim amb la legalitat i li
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ho he dit abans i és la diferència entre el seu Govern i nosaltres,

ja li ho he dit i vostè no ha contestat evidentment. Vostès varen

tancar una televisió privada com Ràdio Marratxí perquè no era

de la seva corda política i mantenien una televisió pública del

Govern alAlegal. Això és partidisme i no el que fa el Govern del

Partit Popular. Això és partidisme. I li diré més, me diu quin

serà el procés de tancament de les televisions. Evidentment

tancarem les que no són legals i avui li puc dir que a instàncies

de l’Associació de ràdios comercials i a instàncies del Ministeri

d’Indústria, hem començat un procés que demana més

freqüències de ràdio, ara parl un moment de ràdio perquè vegi

la importància que li donam a la legalitat, cosa que vostè i el

Govern anterior no li va donar cap importància. 

Hem iniciat un procés demanant més freqüències al

M inisteri d ’Indústria, a la Secretaria d’Estat de

Telecomunicacions i iniciam un procés per regularitzar tots

aquests temes de les ràdios que estan obertes alAlegalment i que

durant el mandat anterior del Govern varen proliferar per raons

partidistes, vostès ja saben que s’obrien i creixien, tal vegada

per raons partidistes, no ho sé, jo no entraré en les raons. Però

se va incrementar molt l’oferta de ràdios alAlegals els darrers 4

anys. I ara el Ministeri d’Indústria i les associacions de ràdios

comercials les que (...) s’han de prendre mesures. Començarem

a prendre mesures perquè creim que no és el més correcte i

coincidim amb el Ministeri d’Indústria i a instàncies seves

actuarem i estam obrint expedients informatius, al mateix temps

que demanam més freqüències per poder legalitzar les màximes

possibles. Això és la nostra política i actuarem igualment amb

la televisió. Evidentment que s’haurà de seguir un procés de

tancament de les televisions alAlegals, igual que feim amb les

ràdios i perquè ens insta el ministeri i perquè ens insten les

ràdios legals. Aquesta és la transparència i això és la realitat de

la transparència i no tot el que vostès estan dient, fets. 

I aquest mateix procés que hem iniciat fa unes setmanes

demanant més freqüències de ràdio, iniciam un procés

d’obertura d’expedients informatius a aquestes ràdios alAlegals

i no sé a què conduirà, conduirà a allò que hagi de conduir. I

aquest mateix procés passa amb les televisions i això és la

transparència, no que a una la permetem perquè és amiga nostra

i l’altra no. És a dir, jo ho sent molt, però aquest etiquetisme

que vostès fan dels mitjans de comunicació jo no ho faig. Jo no

crec que hi hagi mitjans de comunicació amb etiquetes de

qualsevol tipus, crec que és menysvalorar els mitjans de

comunicació quan vostès diuen que són afins o no. No ha sortit

mai de mi la paraula afinitat en aquest sentit. Per tant, desconec

les declaracions de la directora de la radiotelevisió autonòmica,

les desconec, però si fossin així, cosa que no crec, no les

compartesc, perquè jo no aport cap etiqueta a cap mitjà de

comunicació. I no hi ha hagut cap declaració d’aquest tipus que

hagi influït en el procés. El procés de la mesa de contractació

ha estat totalment nítida. 

I en aquest sentit hem estat molt clars, la mesa de

contractació ha actuat en funció d’un informe tècnic que ha fet

una empresa, (...) Consulting, que fa feina per a la Generalitat

de Catalunya, per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat

Valenciana, per a moltes empreses i perquè era un tema que

volíem precisament (...). I aquest informe tècnic és el que ha

donat aquesta (...) en les valoracions. Vostès m’estan dient (...)

han fet un concurs en funció d’unes etiquetes i donar emissores

de televisió amb raons polítiques. No, no, els concurs públics

són transparents i se dóna a les millors empreses i les millors

empreses han estat les que han estat. Jo crec que a Canal 4 se

li han donat menys emissores de les que vostè ha citat, que és

la que jo conec i que hi fa feina el Sr. Mato. No té cap

influència en aquest tema, és a dir, que quedi molt clar aquest

tema.

És a dir, que d’adjudicacions irregulars res de res. Home jo

entenc que des del seu grup que sempre han actuat amb

aquestes opcions partidistes, pensin que se pot actuar de forma

partidista. Cal recordar que quan se varen presentar les

televisions analògiques l’any 88, 5 canals, vostès varen optar,

enlloc d’optar pel pluralisme i que tots els ciutadans d’Espanya

tenguessin 3 canals en obert, varen optar no pel pluralisme sinó

per donar una concessió a un canal que era codificat, que

havien de pagar. Jo crec que això..., és a dir, com que vostè està

acostumat a què se manegen els concursos d’aquesta forma i

enlloc d’actuar a favor del pluralisme i que si havia possibilitat

de donar 3 canals se donessin a 3 empreses que se donaven en

obert i varen optar pel canal que donava beneficis a un senyor

particular. Jo no hi entr i entenc que vostè pensi que nosaltres

actuam igual i s’equivoca, no actuam igual, s’ha actuat segons

els criteris de l’informe tècnic d’una empresa molt prestigiosa

i que evidentment en alguna referència, com ha fet el Sr.

Sampol, d’una d’aquestes empreses, idò la raó de què li ha

baixat més la puntuació és que alguna empresa de caràcter més

estatal, és a dir, a mi m’és igual a qui s’estava donant..., el que

li ha baixat més la puntuació és el temps que dedicava en

llengua catalana i per això no s’ha donat a alguna empresa

d’aquestes importants que vostè ha mencionat, per la puntuació

de què el temps que pensava fer d’emissions en llengua

catalana no arriba, crec que era el 75% i hi havia empreses que

donaven el 100% i això ha valorat molt més a empreses d’aquí

que feien tota l’emissió en llengua catalana. Podríem repassar

l’informe tècnic, és claríssim i transparent. És a dir, per aquest

camí no van en bona intenció.

Evidentment (...) parli de transparència quan hi ha una

concentració de ràdios comercials a zones com Catalunya allà

on el 50% estan en mans d’una sola empresa, fa rialles

almanco. És a dir, aquí hi ha hagut transparència i el procés ha

estat totalment transparent, no hi ha hagut cap tema, és a dir,

parla de partidisme. Jo crec que el partidisme dels informatius

a les illes de Televisió Espanyola, tal vegada això és el motiu

de no transmetre, perquè no li agrada el pluralisme i se puguin

sentir altres veus que no siguin les del Partit Socialista. Són

bastant partidistes els informatius de Televisió Espanyola si

analitzam el minutatge que fan en les seves informacions.

Aquest Govern no és el partidista, sinó que és el Partit

Socialista quan ho pot manejar, com va quedar molt clar amb

Canal Plus, la mateixa situació actual de què..., és a dir, vostè

me diu per què no han esperat un any? És que en el Ministeri

d’Indústria a un director general l’han destituït perquè no

estava conforme amb la política i amb les reformes que ha fet

el mateix ministro o el secretari d’Estat de Telecomunicacions,

...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

... és a dir, això demostra el partidisme, que hi ha gent, fins

i tot un director general, que ha de presentar la seva dimissió,

i per tant nosaltres no ens fiàvem de les modificacions que

fessin i volíem tenir el procés legal totalment acabat, amb total

transparència i amb una pluralitat que permeti que els ciutadans

de les Illes Balears com més aviat millor tenguin una oferta

legal informativa plural. I això, els agradi o no els agradi, és el

que s’ha aconseguit.

I evidentment, les raons d’estratègia que hem dit abans en

el tema de noves tecnologies, que en aquest cas coincidim tots,

m’alegra que almanco en aquest tema coincidim. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III) Moció RGE núm. 2779/05, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a transport marítim,

derivada de la interpelAlació RGE núm. 1286/05.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 2779/05,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport

marítim, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

1286/05. Pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

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

La interpelAlació que va tenir lloc en aquest mateix Parlament

ara fa 15 dies, crec que va quedar molt clar quin és el punt de

vista d’uns i d’altres entorn a la importància que mereix el tema

del transport marítim a les nostres illes i sobretot aquesta

sensibilitat que hauríem de tenir o que realment tenim entorn al

problema i, per tant, a la seva resolució a mig o a llarg termini.

Des del nostre grup parlamentari, des del Grup Socialista

entenem que en aquests moments, des del Govern balear no és

aquest tema, el transport marítim, un tema prioritari, això el

contrari del que se’ns va contar o l’opinió mostrada per part del

Govern a la interpelAlació. Ara bé, entenem que el propi Pla

director sectorial de transports estableix una prioritat entorn

d’aquests diferents sistemes de transport colAlectiu i prioritza,

sobretot, el transport terrestre, tant el que és transport per tren,

el metro o el transport colAlectiu per carretera. I de fet, la

realitat, és que molt allunyat queda de tots aquests sistemes que

he esmentat el transport marítim interinsular, i això fa que

mantinguem el que ja vàrem dir en aquell moment i és que

entenem, des del nostre grup, que és, dins aquests diferents

modes de transport, el marítim interinsular el germà pobre de

tots ells.

El fet, la realitat és clara, són 6.600.000 euros que el Pla

director sectorial de transport destina a transport marítim

interinsular, per a un termini de 8 anys, que és la validesa que

preveu el pla director. Enfront podem posar, com ja vàrem

comentar l’altra vegada, els més de 90 milions que van

destinats al soterrament de les vies de tren i a la fastuosa

estació intermodal; els més de 90 milions també que van

destinats a la primera proposta de línia de metro, i tot això fa

que s’evidenciï cap on van destinats els esforços,

principalment, del Govern en aquest tema del transport

colAlectiu. Tot això sense tenir en compte els més de 150

milions d’euros que el pressupost del 2005 recull, amb

inversions en autopistes i autovies, també relacionats, com no,

en el transport colAlectiu i transport públic terrestre.

Però com que des del nostre grup estam convençuts i estam

segurs que un dels objectius bàsics que es marca el Pla director

sector és assolible, i m’estic referint al tema de la possibilitat

que, a mig o a llarg o preferiblement a curt termini, el transport

marítim interinsular acabi sent una alternativa real al transport

aeri, sobretot en el transport de passatgers, és pel que farem la

relació de propostes que presentam en aquesta moció.

En primer lloc, i com que estam convençuts que el tema del

transport marítim interinsular no pot simplement limitar-se a

algunes obres aïllades o simplement a la relació d’inversions

que preveu el propi pla director, que no és que estem en contra

de les que aquí estan previstes, sinó que entenem que potser

seran necessàries moltes més de les que el propi pla director

especifica i això, entenem, que seria degut a, la proposta que

feim en el primer punt és de la necessitat real de determinats

plans de reordenació d’alguns dels ports de la comunitat

autònoma. I deim això perquè està be afrontar noves

infraestructures i millora del servei d’atenció al passatger en

terra; és veritat que hi ha alguns ports que les infraestructures

en aquest cas són molt millorables, i és cert que alguns dels

projectes que hi ha en marxa milloraran aquests. Però no basta

amb això, perquè entenem que és tan prioritari com l’atenció en

terra que aquests ports acabin, sobretot els que tenen un servei

comercial creixent, com n’hi ha alguns, vostès mateixos, des

del Govern l’altre dia es va esmentar el tema del port de Sant

Antoni, amb una activitat creixent i és cert; però, per tant,

entenem que és tan important dotar de seguretat tot el port en

conjunt com l’atenció al passatger en terra, perquè és cert que

de vegades es produeixen situacions que són altament

perilloses, combinant a la temporada alta d’estiu entrades de

vaixells comercials amb activitats purament turístiques, la qual

cosa fa que es creïn situacions de perill que es poden resoldre

amb un adequat sistema de reordenació d’aquests ports. D’aquí

el primer punt de la nostra proposta.

El segon, és perquè, indubtablement, fruit d’aquests estudis

de reordenació sortiran noves necessitats d’infraestructures i

per tant el Govern haurà de tenir aquesta sensibilitat de recollir

en els pressuposts anuals les partides necessàries per fer front

a aquestes inversions que, com dic, seran necessàries i

imprescindibles.

Com a proposta important i interessant, per acabar fent-se

una realitat aquest tema de la possibilitat que el transport

marítim sigui una alternativa a l’aeri, una de les línies bàsiques

que marca el propi pla director és la possibilitat que el transport

entre Eivissa i Mallorca aconsegueixi fer el trasllat en el mateix

dia l’anada i la tornada. I el que nosaltres proposam és que, a

fi de no eternitzar aquestes solucions, per exemple les

negociacions que facin falta per aconseguir aquest objectiu,
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estiguin enllestides a finals d’aquest any 2005, per tant a finals

del mes de desembre del 2005.

També proposam que s’insti el Govern que s’explori la

viabilitat d’una línia amb vaixell d’alta velocitat entre Maó i

Cala Rajada-Alcúdia, a fi de complementar la que actualment

dóna un servei bo, com és Cala Rajada-Alcúdia amb Ciutadella,

però entenem que d’aquesta manera la connexió entre les dues

illes quedaria molt més compensada.

Per un altre costat i així també està previst en el propi pla

director, l’únic que feim és marcar la necessitat de deixar-ho

enllestit a un termini, i és dia 30 de juny del 2006, que estiguin

enllestits els estudis per veure si és possible la implantació de

la línia, també amb vaixell d’alta velocitat, entre Maó i Palma;

i això sí, és imprescindible que aquesta línia vagi amb una

connexió, una vegada que s’hagi resolt també el tema de la

possibilitat d’anada i tornada el mateix dia a la línia entre

Eivissa i Mallorca, amb el que tant des de Menorca com des

d’Eivissa hi hauria la possibilitat de fer el trajecte entre les dues

illes, combinant aquestes dues línies amb vaixell ràpid.

El sisè punt tan sols pretén garantir un tema que des del

Govern és cert que s’està en aquests moments, o no sé si està

definitivament resolt, però sí que estava en marxa el concurs

per adjudicar per adjudicar els serveis de primera hora entre

Formentera i Eivissa i darrera hora del dia entre Eivissa i

Formentera, i el que proposam simplement és que, a fi de

garantir als usuaris que això no serà flor d’un dia, es pugui i es

proposi que l’adjudicació d’aquest servei es faci per un període

mínim de tres anys.

I finalment, i per acabar, també proposam que des del

Govern es garanteixi que hi haurà un servei de qualitat al llarg

de tot l’any a la línia entre Ciutadella i Alcúdia, i això

bàsicament ho deim perquè de tots és conegut alguns

problemes que tenen algunes de les empreses que fan aquest

transport i no voldríem trobar-nos a qualque moment, i derivat

d’aquesta problemàtica, que el servei que, com reconeix el

propi pla director, és el que actualment dóna un bon servei en

aquesta connexió marítima entre les dues illes, acabàs sent,

acabàs no existint precisament per això. I per tant, entenem que

des del Govern s’ha de tenir una especial consideració entorn

a aquesta problemàtica i recollir les peticions que es fan,

sobretot des de Menorca, i garantir que aquest servei existeixi

durant tot l’any.

Jo crec que són tot propostes que simplement el que

pretenen és que es possibiliti que com més aviat millor els

objectius bàsics que marca el pla director, i potser alguna altra

aportació que puguem haver fet d’aquesta moció, arribin i els

tenguem com més aviat millor i no quedin d’aquella manera

indefinits en el temps i simplement colAlocats dins una validesa,

com he dit, de vuit anys que té el pla director.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds ha presentat dues esmenes, RGE núm. 3108

i 3109/05. Per defensar les esmenes té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aprofitaria el temps, que no

esgotaré, per defensar les esmenes i posicionar-nos en general

sobre aquesta moció. He de dir, d’entrada, que el nostre grup

dóna suport a la moció presentada pel Grup Parlamentari

Socialista i li dóna suport íntegrament, les esmenes que

presentam nosaltres complementen o precisen una miqueta,

però hem de dir que, fins i tot, en el cas que el grup

parlamentari no les veiés convenients, votaríem a favor

d’aquesta moció, perquè la consideram correcta i constructiva.

La moció del Grup Socialista, en el punt número 1, fa

referència a la reordenació i en el punt número 2, lògicament,

demana que les quantitats necessàries per a la reordenació dels

ports figurin en els pressuposts. Nosaltres, simplement, amb la

nostra esmena el que afegim és que això passi ja a partir del

primer pressupost, del pròxim pressupost de l’any 2006, així de

senzill.

Estam d’acord també amb les propostes que fa el Grup

Socialista de cara a la línia d’alta velocitat d’Eivissa a Palma,

que permeti anar i tornar el mateix dia, tal com passa amb el

Palma-Eivissa; i de la possibilitat d’estudiar la viabilitat d’una

línia Maó-Ciutadella i també del manteniment de la qualitat tot

l’any de la línia Ciutadella-Alcúdia.

Bé, però en el punt número 5, que parlen de l’alta velocitat

entre Menorca i Palma, estudiar la viabilitat d’implantar-la, ho

proposa el Grup Socialista només des del port de Maó i

nosaltres, la nostra esmena, té el significat que es consideri, ja

dins aquest estudi, des de Maó o des de Ciutadella veure quina

pogués ser més viable, si és que resulta que alguna d’elles es

pogués aplicar. Estam d’acord també que aquesta comunicació

Menorca-Palma hauria de servir per enllaçar llavors amb

Palma-Eivissa.

En definitiva, aquestes dues mocions entenem que

complementen una mica i que milloren la moció del Grup

Socialista, però ja hem dit que en qualsevol cas nosaltres li

donarem suport perquè la consideram positiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Popular

ha presentat una esmena de modificació, RGE núm. 3064/05.

Per defensar l’esmena, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan

Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

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

La moció que avui presenta el Grup Parlamentari Socialista,

com a resulta de la seva recent interpelAlació a la consellera

d’Obres Públiques i Transports ens ha servit per posar damunt
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la taula quin és l’estat actual del transport marítim interinsular.

Un transport que avui per avui presenta llums i ombres, amb un

Pla director sectorial de transports que s’ha posat en marxa tot

just ara i que finalitzarà l’any 2012, una data que al dia d’avui

ens pareix excessivament conservadora si ens atenem al fet

inqüestionable que cap govern havia fet tant com aquest en

matèria de transport marítim interinsular. Tanta és la celeritat

amb la qual la consellera d’Obres Públiques i Transports va

posant fi a les ombres que sembla que els objectius que ens

marca el pla director seran una realitat molt abans de l’any

2012, de fet, pràcticament la majoria de les peticions que es fan

a aquesta moció es poden comptar ja com a èxits assolits per

part d’aquest govern.

És per això que anunciï d’entrada que el Grup Parlamentari

Popular votarà a favor de sis dels set punts de què consta

aquesta moció del Grup Parlamentari Socialista. Per això, li

agrairíem al Sr. Boned la votació separada.

Entrant ja a la moció pròpiament dita, el Grup Parlamentari

Popular ha presentat una esmena en el punt número 6 de la

moció, en el qual el Grup Parlamentari Socialista demana que

a partir de l’any 2006 el Govern adjudiqui, per a tres anys

mínim, els serveis de Formentera-Eivissa a primera hora del

matí i Eivissa-Formentera a darrera hora del vespre. La idea del

Grup Parlamentari Socialista, d’adjudicar aquests serveis

durant un període de tres anys no pensam que sigui una bona

idea. Fins ara aquests contractes han estat adjudicats, amb la

condició que siguin prorrogables cada 31 de desembre, de

manera que així no ens estrenyem els dits si el servei no ens ha

agradat i tenim la possibilitat de tornar-lo a treure a concurs.

Això és un as a la màniga que el Govern es guarda. El que

garantirà sempre el Govern és la continuïtat del servei i la

subvenció d’aquest servei, sempre i quan no interessi a cap

empresa amb règim de lliure competència.

D’aquí la nostra esmena, si s’acceptàs la nostra esmena de

modificació el punt número 6 quedaria de la següent manera:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que els serveis marítims entre Formentera i Eivissa a

primera hora del matí i entre Eivissa i Formentera a darrera

hora del vespre, adjudicats per concurs, tenguin continuïtat i

siguin subvencionats, sempre i quan no resultin rendibles

econòmicament”.

Pel que fa a la resta de punts de la moció, i als quals

donarem suport, dir que respecte dels dos primers punts, que

votarem a favor, punts en què el Grup Parlamentari Socialista

demana al Govern que redacti els plans de reordenació de ports

que depenen de la comunitat, així com habiliti les partides

pressupostàries necessàries per abordar les obres projectades,

dir que el Govern ja hi ha estat i hi està fent feina. Com saben,

aquests plans de reordenació tenen com a funció delimitar les

zones de servei i assignar l’ús comercial, l’ús pesquer i l’ús

nàutic esportiu a cada àmbit. Dir-li, Sr. Boned, que des de l’any

passat el Govern ha estat redactant els plans d’utilització de les

zones de servei del port de Sóller, ja aprovat definitivament i

pendent d’adaptar-lo a la nova Llei de ports autonòmica.

També el Govern ha redactat els plans d’utilització d’Andratx,

Portocolom, Fornells i Sant Antoni, tots ells pendents d’adaptar

a la nova Llei de ports autonòmica que incorpora una nova

figura reguladora, els plans directors.

Pel que fa al port de Ciutadella, el pacte de progrés aprovà

inicialment el pla d’ús, i aquest Govern el suspengué per fer

una sèrie de modificacions, incorporar el dic exterior i Cala’n

Busquets, que ara mateix s’estan tramitant.

La situació general, per tant, és la següent: estam esperant

que la Llei de ports estigui aprovada per adaptar els antics

plans de reordenació dels ports, figura jurídica de la Llei estatal

dels ports per la qual fins ara ens havíem regit, a la nova figura

de la Llei de ports autonòmica, els plans directors. Però no es

pensi que el Govern ho hagi deixat tot fins després d’aprovar

la Llei de ports, actualment el Govern executa obres de

reconstrucció i de rehabilitació de vells edificis als 13 ports de

gestió directa de la comunitat; més de 40 obres de

reconstrucció i rehabilitació que inclouen també la millora de

la pavimentació i el seu embelliment. Per exemple, a Sóller s’hi

inverteixen 1.200 milions de pessetes.

Pel que fa al tercer punt de la moció, a la qual el Grup

Parlamentari Socialista demana la implantació abans de dia 31

de desembre d’enguany d’almanco una línia regular entre

Eivissa i Palma, que permeti fer el viatge d’anada i tornada el

mateix dia, dir que el Pla director sectorial ja proposava

introduir una nova línia, o bé a través de vaixells més petits o

bé reorganitzant el servei que es fa de Dènia a Eivissa a Palma,

de tal manera que operàs de manera contínua des de les set del

matí fins a les onze del vespre, amb base a Eivissa, això ho deia

el Pla director sectorial. Però des del passat 29 de març podem

dir que també aquest objectiu s’ha complit, almanco fins a la

pròxima temporada d’hivern: Transmediterrània permet que un

resident d’Eivissa o Palma pugui passar tot el dia a l’altra illa

i tornar el vespre, de Palma a Eivissa hi ha sortides diàries a les

set del matí i a les vuit i mitja del vespre i d’Eivissa a Palma, de

les set i quart del matí a les vuit del vespre. I això ho farà a

través de vaixells d’alta velocitat, ràpids, amb una duració de

dues hores, ho està fent de fet, entre el centre de Palma i el

centre d’Eivissa. Confiam que la nova reprogramació d’horaris

de Transmediterrània, i no només en els trajectes interilles, per

una banda, i la construcció de la terminal portuària de Sant

Antoni, per una altra, contribueixin a impulsar aquest tipus de

transport a Eivissa, tal com ha passat amb Ciutadella.

Pel que fa al punt número 4 de la moció, en el qual el Grup

Parlamentari Socialista demana al Govern fer els estudis

necessaris a fi d’explorar la viabilitat d’una línia amb vaixell

d’alta velocitat durant tot l’any entre Maó i Cala Rajada-

Alcúdia, també hi votarem a favor, encara que ultrapassi els

mínims de qualitat del Pla director sectorial de transports, que

estipulava un mínim, en dia feiner, de tres freqüències entre

Mallorca i Menorca, objectiu que actualment també

s’acompleix.

Pel que fa al número 5 de la moció, en el qual el Grup

Parlamentari Socialista demana al Govern fer estudis necessaris

a fi d’explorar la viabilitat d’una línia amb vaixell d’alta

velocitat durant tot l’any entre Maó i Palma, dir que també està

contemplat al Pla director sectorial de transports.

Pel que fa al punt número 7 de la moció, en el qual el Grup

Parlamentari Socialista demana al Govern garantir tot l’any la

línia Ciutadella-Alcúdia en qualitat de servei, dir que també

s’hi està fent feina i s’hi ha fet feina introduint el vaixell Ramon
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Llull; posant en funcionament la terminal portuària de

Ciutadella, que ara, a més a més, s’està adequant amb una sèrie

d’obres complementàries i de millora. També és essencial

construir el dic exterior del port de Ciutadella per acabar amb

la perillositat de les maniobres; avui per avui el port de

Ciutadella presenta una perillositat altíssima, no es poden

alternar les maniobres, s’han de fer d’una en una i això amb

vaixells d’eslora molt curta. La seguretat redundarà, per tant, en

un augment de la rendibilitat del servei quan el dic exterior

estigui construït.

Quant a les dues esmenes presentades per Esquerra Unida

i Els Verds, en cas de ser acceptades, nosaltres també les

votarem a favor encara que sigui només per no rompre el sentit

de l’humor general, ja que la primera, afegir “a partir de l’any

2006", implica que les adaptacions dels plans generals a la

nova Llei de ports autonòmica estaran ja acabades abans de

l’any 2006, si no fos així entenem que aquest compromís no

seria possible.

Quant a la segona esmena presentada per Esquerra Unida i

Els Verds, s’hi afegeix explorar la viabilitat d’un ràpid entre

Ciutadella i Palma, objectiu que no està inclòs en el pla director

i que entenem del tot superflu, atès que la connexió natural de

Ciutadella és amb Alcúdia o Cala Rajada, que ja funciona bé.

Ja per acabar, dir que esperam que el Grup Parlamentari

Socialista accepti la nostra esmena i que permeti la votació per

separat dels set punts de què consta la moció. Ja veurà com en

el transport públic marítim interinsular hi ha, Sr. Boned, més

coses que ens uneixen que no coses que ens separen, almanco

damunt el paper, la praxi, Sr. Boned, ja és una altra cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Tenen ara la paraula els grups

que no hagin presentat esmenes, per un temps de deu minuts.

En primer lloc, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell i

Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

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

només fa falta felicitar el Grup Parlamentari Socialista per

haver aconseguit unanimitat amb un tema que ens preocupa a

tots. Després de la interpelAlació de la setmana passada la

veritat és que ho vèiem bastant cru, però no obstant ha

presentat una moció molt assenyada i molt adaptada a la realitat

i que, finalment, el Grup Popular, pareix ser, com ha anunciat

el seu portaveu, que votarà a favor.

Efectivament, els punts de què consta, sobretot els dos

primers, en els quals proposa redactar uns plans o estudis de

reordenació, és una cosa que s’ha de fer. L’únic dubte que

nosaltres teníem era l’adaptació a la nova Llei de ports que

encara no està aprovada, no obstant això, es poden anar

redactant aquests plans. I així s’ha fet amb el del port de Sóller

i d’altres que ha anomenat el portaveu del Partit Popular.

En el Pla de transports hi ha una diagnosi bastant clara de

les mancances i dificultats que tenen els ports de les Illes

Balears competència de la comunitat autònoma i així com diuen

una sèrie d’avantatges, també marca una sèrie d’inconvenients,

que és el que s’ha de corregir, fins i tot n’hi ha algun d’ells que

entre totes les mancances que tenen fins i tot apunten a una

manca important de recursos humans per poder-los gestionar,

com és el port de Ciutadella o el port de Sant Antoni de

Portmany.

Nosaltres, l’únic que trobam a faltar en el Pla director

sectorial és una inversió adequada, creim que les inversions

previstes no són suficients per la quantitat de defectes que s’han

de corregir. I també el que trobam a faltar és una aposta

decidida en el pressupost del 2005, perquè fa una inversió a

tots els ports, no només els que tenen trànsit de passatgers, sinó

tots els ports competència de la comunitat autònoma, de 4

milions d’euros per a enguany, per tant creim que és insuficient.

Ara bé, si això se salva amb aquesta proposta que ha presentat

el Partit Socialista a nosaltres ja ens pareix bé.

Continuam mantenint que la potenciació del trànsit

interinsular, tant de mercaderies com de passatgers, és

importantíssim per a la comunicació i per assegurar la mobilitat

dels ciutadans de les Illes Balears i és una possibilitat més

econòmica i que es pot corregir amb el temps, adequant a la

intermodalitat entre el transport terrestre i el transport marítim

perquè es pugui utilitzar o perquè el temps de connexió entre

les ciutats de les diferents illes sigui la mateixa, es torbi el

mateix temps que amb avió.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb tots els punts, tant si

el Partit Socialista accepta les esmenes que han presentat

Esquerra Unida i Els Verds i el Partit Popular, nosaltres els

donaríem suport, fins i tot a la del Partit Popular, perquè me

pareix que és raonable allò que presenten. Però, de totes

maneres, no votarem en contra de la del Partit Socialista si és

que no accepta l’esmena presentada pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara té la paraula el grup

presentant per tal d’acceptar o rebutjar les esmenes. Per tant, té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig.

EL SR. BONED I ROIG:

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

Bé, Sr. Font, jo crec que ha quedat clar que tots coincidim que

la necessitat de millores urgents en el tema de transport marítim

interinsular és clara, potser ja no coincidim amb algunes

apreciacions entorn a si les inversions previstes són suficients,

sobretot en el tema dels èxits assolits per part del Govern, però

crec que no deixa de ser una apreciació purament política i

evidentment si hi ha diferents grups és perquè hi ha diferents

maneres de veure els mateixos temes. En qualsevol cas, sobre

el tema dels èxits assolits crec que és una mica aventurat dir

que totes les propostes que feim, d’alguna manera es podrien

considerar com a tal, entre d’altres coses, per exemple, el tema

dels estudis de reordenació vostè reconeix o s’ha reconegut que
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s’hi està treballant, però que s’hi estigui treballant no vol dir

que al dia d’avui tenguem enllestit cap d’aquests estudis de

reordenació dels ports que són necessaris i a més de manera

urgent. Per tant, estam d’acord que es treballi en aquesta línia,

però que fa falta que aquesta acabi com més aviat millor, a fi

que es pugui fer front a les millores que, amb tota certesa,

sortiran d’aquests estudis, com més aviat millor també.

Dir també i vagi per endavant l’agraïment a tots els grups

d’aquest Parlament pel suport a la moció que aquí presentam,

incloent també al Partit Popular que ja ha avançat que a la

majoria dels punts votarà a favor. Dir que acceptarem les

esmenes que presenta el Grup Esquerra Unida i Els Verds. I

també, avançar al portaveu del Partit Popular que jo li faré una

transacció, si no me l’accepta també estarem d’acord i votarem

la seva esmena, però jo li vull fer una transacció perquè crec

que al final aconseguim l’objectiu que perseguim uns i altres;

i com que creim que sí que està bé la proposta que es fa, la

referència que fa a l’esmena el Partit Popular a la necessitat de

supeditar l’aportació de subvencions des del Govern a aquestes

línies a la seva rendibilitat econòmica, nosaltres acceptam que

es posi i que figuri així, però que al mateix temps també, i

sobretot per tranquilAlitzar els usuaris, es permeti que

l’adjudicació dels futurs concursos es faci per a tres anys,

perquè potser si tenim ja lligat que el desembors que haurà de

fer Govern anirà a la rendibilitat o no, doncs no ens fermam

tant les mans d’aquesta manera. Per tant, proposaríem que

l’adjudicació es farà per un període mínim de tres anys,

supeditant l’aportació de subvencions per part del Govern a la

rendibilitat econòmica d’aquests serveis. Repetesc que és amb

ànim absolutament constructiu i perquè crec i veig que hi ha

una bona sintonia entorn d’aquesta problemàtica i a la seva

proposta de resolució proposam que sigui aquesta transacció

acceptada.

Entenem també, i està molt bé, que totes les feines de

rehabilitació i de millora que estan fent els diferents ports que

ens ha llegit i als quals ha fet referència el portaveu del Partit

Popular, però entenem que no basta només amb això i, com

hem dit, creim que és un punt molt important el tema d’enllestir

el més aviat possible els estudis de reordenació d’aquests ports

perquè no basta, com he dit a el primer torn de paraula,

simplement fer obres de millora en terra, que sí, que estan molt

bé i que milloraran el servei sobretot d’atenció al passatger, a

l’usuari, però que és molt important i a més és un tema

especialment greu reordenar l’espai marítim, també, dels ports,

perquè hi ha situacions que són realment kafkianes perquè

arriben a ser molt perilloses en temporada alta, i el més aviat

possible hauria de buscar-se una solució.

Gràcies a tots.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sí, Sr. Font?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres en tot cas acceptaríem la

transacció que ens ha ofert el Sr. Boned i, per tant, l’esmena de

modificació que nosaltres hem presentat en el punt número 6

diria així: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears perquè els serveis marítims entre Formentera

i Eivissa a primera hora del matí i entre Eivissa i Formentera

d’última hora del dia, adjudicats per concurs per un període de

tres anys -aquí afegiríem “per un període de tres anys”-, tinguin

continuïtat i siguin subvencionats sempre que no resultin

rendibles econòmicament”. Si és així nosaltres l’acceptam i per

tant votarem a favor dels set punts de la moció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, aquesta... Està d’acord, Sr. Boned? Aquesta

presidència entén que s’aprova per assentiment. Per tant... Molt

bé.

(Aldarull a la sala, remor de veus i alguns aplaudiments)

IV. Proposició no de llei RGE núm. 6989/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a testament vital.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i a la votació de la proposició no de llei RGE núm.

6989/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a testament vital. Per defensar la proposició no de llei té la

paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. El Grup Socialista presenta avui a debat

aquesta proposició no de llei sobre testament vital que vull

recordar que va entrar en aquest parlament fa ara..., des del mes

de novembre, fa cinc mesos, pràcticament, que pensam que no

ha perdut vigència des de llavors, atès que per ara no s’ha donat

compliment a la solAlicitud que presentam a debat. Sabem que

ahir es va presentar en roda de premsa per part de la consellera,

casualment i abans d’aquesta proposició, casualment com ha

passat altres vegades, també, amb allò d’arranjar una roda de

premsa sobre el tema en qüestió, però pensam que de moment

tan sols hi ha una roda de premsa, no hi ha res més. Per tant

nosaltres pensam que hem de continuar amb aquesta proposta.

En aquesta proposta solAlicitam del Govern que desenvolupi

la normativa adient per tal que les persones que ho desitgin

pugin en aquesta comunitat fer l’anomenat testament vital o

últimes voluntats. El temps de sis mesos creim que és suficient

per tal de poder desenvolupar la norma; ja ho crèiem el mes de

novembre quan la vam presentar. I creim que avui és un bon

dia per demanar i dir, definir què és el testament vital, perquè

últimament han passat coses a l’Estat espanyol i fora d’ell

també que fan que sigui important definir què consideram

testament vital o últimes voluntats, perquè afecta moltes

vegades la consciència de determinades persones i seria el

darrer que voldríem que passés amb alguns.

El testament vital no permet accions que per evitar

patiments a malalts desnonats faciliti la seva mort prèviament

autoritzada pel malalt; això és l’eutanàsia, coneguda abans com

eutanàsia activa, cosa que no és moment de debatre aquí ni

probablement seria jo la persona indicada per defensar-la.

Evidentment el testament vital tampoc no permet avançar la

mort a un malalts desnonat sense el seu coneixement; això
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s’anomena avui homicidi compassiu, i és un tema en estudi als

països que ja han legislat l’eutanàsia, com són Holanda i

Bèlgica al nostre entorn. I tampoc no és el testament vital, de

moda lamentablement aquests dies, la sedació palAliativa, que

consisteix a dormir el malalt perquè no pateixi en el trànsit però

que no li avança la mort, almenys de manera directa. I aquí jo

de passada voldria recordar els professionals dels equips

multidisciplinaris de palAliatius dels nostres hospitals i també

d’arreu de l’Estat perquè, no ho dubten, fan una feina

importantíssima, dificilíssima i molt dura que normalment no

és reconeguda.

El testament vital és aquella declaració escrita que, en

previsió d’una eventual situació d’incapacitat per estat o

condició terminal o coma irreversible, una persona ordena als

seus metges en el futur que si el tractament a utilitzar resultés

desproporcionat deu ser rebutjat o acabat, és a dir, que el que

s’està demanant al testament vital o les últimes voluntats és el

cessament d’activitats o actuacions sobre la persona malalta.

Cessament d’activitat; per tant no té a veure res amb el supòsit

que hem dit abans, que totes eren actuacions sobre el malalt.

El que volem, senyores i senyors diputats, és que es

normalitzi una situació que des de fa molts d’anys es produeix

als hospitals i fora d’ells, atès que els professionals de la

medicina desgraciadament moltes vegades actuen per evitar,

per palAliar el dolor del malalt, i pensam que amb el

desenvolupament d’aquesta normativa protegim el malalt, que

s’hi podrà acollir dintre la comunitat autònoma, i també

protegirem el professional, que se sentirà més legitimat per

evitar el encarnizamiento -no sé com es diria en català-, i la

sobre actuació davant un malalt terminal, que l’únic que fa és

perdre la dignitat de la persona. 

Aquesta figura del testament vital es troba ja a l’article 10

de la Llei general de sanitat, però quan de veritat es comença

a moure el tema és a partir de l’1 de gener del 2000 amb el

Conveni d’Oviedo. Posteriorment, i després de ser promogut

per Catalunya, Extremadura, Galícia i Madrid, s’aprova el

novembre del 2002 la Llei d’autonomia del pacient, que

estableix les normes mínimes per regular diverses matèries

relacionades amb l’autonomia i els drets dels pacients, entre

ells el que la llei denomina com a instruccions prèvies.

Finalment està recollida a la nostra llei de salut, que es va

aprovar a les acaballes de l’anterior legislatura, a l’article 18,

i nosaltres el que demanam és que es desenvolupi la normativa,

que es faci un model adequat i un registre dels documents, així

com una divulgació adient al públic en general. En aquests

moments si una persona vol fer un testament vital el pot fer,

evidentment, però els documents han de ser enviats a Madrid,

que ho seran igual quan tinguem..., al registre central en el seu

moment, però nosaltres pensam que hi ha d’haver un registre

autonòmic, hem de donar facilitats al malalt per fer això; hem

de divulgar-ho, que és importantíssim perquè molta gent

desconeix aquest tema i es plantegen greus problemes de

consciència moltes vegades en els hospitals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula el Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Els diputats d’Unió Mallorquina, que

estam d’acord amb el contingut d’aquesta proposició no de llei,

que és idèntica a una que presentàrem per part d’Unió

Mallorquina la passada legislatura, ens pareix que el termini

que proposa la proposició no de llei és un termini

excessivament breu i que, a més, el Govern de les Illes ha

manifestat que aquest desenvolupament normatiu s’està fent ja

en aquest moment. Si el Grup Socialista llevàs el termini a

aquesta proposició no de llei nosaltres li donaríem suport, i si

no lleva el termini ens abstendríem.

I no perquè no trobem que no sigui necessària una

normativa, que estam d’acord que és necessària i que, a més,

estam d’acord que existeixi un registre a nivell de la nostra

comunitat autònoma on les persones que, en cas d’una malaltia

no siguin conscients per poder emetre la seva opinió sobre la

continuació o no d’aquest tractament, idò puguin haver deixat

la seva manifestació, la seva voluntat ja en aquell moment. 

Per això si se suprimeix el termini votaríem a favor i, si no,

ens abstendríem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula té la paraula el Sr.

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, senzillament per

donar suport a la proposició no de llei presentada pel Sr.

Gascón, pel Grup Socialista. No cal, després de la seva

claríssima exposició, donar més arguments. Pensam que és una

necessitat, que és una necessitat, a més, urgent, en fi, són

moltes les urgències en aquest món però aquesta és una

d’aquelles que com més tardi a fer-se més continuarem patint

aquestes situacions d’indefensió, tant per al professional com

per al pacient, que es viuen de forma habitual i que qui més qui

manco ha viscut en les seves pròpies carns alguna experiència

i sap de què estam parlant. 

Per tant a mi m’és igual si hi ha termini o no termini; el que

a mi m’agradaria és que si s’aprova aquesta proposició no de

llei, que esper que s’aprovi, no sigui un brindis al sol, que no la

vegem fins no sé quan, sinó que es vegi el més prest millor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM té

la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Moltes gràcies, Sr. President. Des del PSM també donarem

suport a aquesta proposta que ens fa el Grup Socialista de

responsabilitzar els ciutadans en les decisions sobre la seva

pròpia salut. Pensam que el respecte, el dret que tenen els

ciutadans a decidir sobre els seus propis valors ha de ser

respectat fins i tot quan no tenen consciència per defensar-los

ells. Per tant nosaltres sí que hi donarem suport; pensam que

fins i tot aquest termini de sis mesos es podria escurçar una

vegada el Govern ha anunciat que té aquest projecte, i per tant

nosaltres l’acceptam així com està. Suposam que el Govern ens

el presentarà aviat; si ahir el va presentar en premsa esperam

que no estigui molt a entrar en aquest parlament.

Per tant el nostre suport i l’enhorabona per aquesta

proposta, i desitjaríem que el Govern fes realitat això en un

termini encara més breu del que suposa aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

parlamentari en primer lloc no entrarà a discutir i a debatre el

contingut de l’avantprojecte ni el contingut del que s’anomena

testament vital o voluntats anticipades perquè molt bé així ho

ha fet el diputat del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Miquel

Gascón, i també perquè entenc que no és la motivació o la

intenció de la proposició no de llei.

Per començar aquesta intervenció em limitaré a celebrar,

com no pot ser d’una altra manera, la inquietud que al voltant

d’aquesta qüestió ha tengut el Grup Parlamentari Socialista,

preocupació i també sensibilitat que el Grup Parlamentari

Popular, al qual represent, comparteix; sensibilitat davant d’una

qüestió que entenem que es troba necessitada d’una especial

regulació normativa i que no és altra que la regulació del dret

d’una persona a deixar constància de l’abast de les actuacions

mèdiques o d’altres que, en cas que concorrin circumstàncies

que no permetin a aquesta persona expressar la seva voluntat,

la pugui expressar mitjançant aquest document.

I respecte a això la inevitable evolució cronològica dels fets

ens ha provocat que la seva iniciativa parlamentària hagués

trobat en el temps coincidència amb l’anunci fet públic per part

de la Conselleria de Salut respecte a la remissió de

l’avantprojecte al Consell de Govern. No obstant això, i sense

cap gènere de dubtes, aquest anunci no sols ha estat capaç de

generar un magnífic estat d’optimisme entre aquells als quals

ens preocupa aquesta qüestió, sinó que ha provocat també que

el present debat -i aquí coincidirem, Sr. Gascón- i pel que

respecta a la part dispositiva de la seva proposició perdi sentit

però no perdi l’esperit positiu d’impulsar el desenvolupament,

com diu, de la normativa adient perquè els ciutadans puguin

manifestar quins tractaments desitgen; si bé perd sentit no perd

l’esperit, com dic, constructiu d’impulsar aquest

desenvolupament normatiu.

I en aquest mateix sentit jo no li he de dir, Sr. Gascón,

perquè vostè perfectament ho sap, que el desenvolupament

d’aquesta normativa ja ha estat portat a terme amb el

compromís, a més amb el compromís públic, de l’aprovació

immediata per part del Consell de Govern del text d’aquest

avantprojecte, i no només això sinó que aquest text ha rebut, i

permeti’m l’expressió, totes i cadascuna de les benediccions

tècniques i jurídiques que permetran tenir un text amb absolutes

garanties. Com bé sap ha participat en aquesta redacció el

ColAlegi d’Advocats i també, com no podia ser d’altra manera,

la conselleria i la comissió assessora de Dret Civil. 

Dit això i no obstant això li he de dir, Sr. Gascón, que en el

Grup Parlamentari Popular tant satisfets estam que des de la

conselleria s’anunciàs públicament la remissió d’aquest

avantprojecte de llei per regular el testament vital o les

voluntats anticipades, que em veig avui amb la inevitable i

sentida obligació de demanar al Grup Parlamentari Socialista

una seriosa i profunda reflexió quant al seu posicionament, i en

particular respecte a la proposició no de llei que avui porta a

aquesta cambra, sense entrar en cap moment, com he dit abans,

en quin ha de ser o en quin ha de deixar de ser el contingut del

projecte de llei que reguli el testament vital o les voluntats

anticipades, que seria objecte d’un altre debat parlamentari. 

Des dels bancs de la meva dreta els hem demanat sempre i

en moltíssimes ocasions, als bancs de la meva esquerra, sentit

comú en els plantejaments per tal d’intentar transitar

conjuntament en la mateixa direcció respecte a determinats

assumptes on entenem que les nostres diferències i distància en

la defensa dels arguments no ens ha de portar enlloc, i avui

estam precisament davant d’una qüestió en la qual volem trobar

punts de connexió i punts d’enteniment en comú, i li diré que

allò més fàcil per a aquest grup parlamentari hagués estat

demanar-li que retiràs aquesta proposició no de llei, hagués

estat per a aquest grup parlamentari el més senzill, pretensió

que haguéssim pogut fonamentar amb diferents qüestions, com

pogués ser que l’oposició no ha de marcar calendari a aquest

govern o que el termini de sis mesos no té sentit quan

l’avantprojecte està redactat; però com li reiter aquest hagués

estat el camí més fàcil, hagués estat el camí més senzill, però

sense cap tipus de dubtes no hagués estat el plantejament més

coherent. I des d’aquest posicionament, des del posicionament

i la posició de la coherència, el Grup Parlamentari Popular

sempre ha estat, està i estarà obert a arribar a acords en aquelles

qüestions que per la seva pròpia naturalesa desvirtuassin el fet

de mantenir posicionament oposats, i la qüestió que avui ens

ocupa és una qüestió en la qual no caben mínimament

posicionaments oposats.

Per aquesta precisa qüestió i amb la intenció d’impulsar

conjuntament l’aprovació d’una llei, Sr. Gascón, que donarà

sense dubte resposta definitiva a les incerteses i a les

preocupacions de tantes persones que desitgen definir els

tractaments mèdics a què desitgen ser sotmesos en cas de no

poder atorgar personalment el seu consentiment o no, des del

Grup Parlamentari Popular volem oferir al Grup Parlamentari

Socialista una transacció que sense cap dubte no sols millora la

proposició no de llei, sinó que adapta el desenvolupament

cronològic o l’adapta al desenvolupament cronològic, adaptant-

lo als fets, i que és la següent, li proposam la següent redacció:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a presentar al Parlament la normativa desenvolupada

per la conselleria perquè els ciutadans de les Illes Balears
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puguin manifestar per avançat quins tractaments desitgen o no

rebre en cas d’incapacitat per prestar consentiment, norma

coneguda com a testament vital”.

Aquesta és la nostra proposta i esperam de tots i cadascun

dels grups parlamentaris trobar suport. En qualsevol cas els diré

que si aquesta proposició del Grup Parlamentari Popular no fos

acceptada, i per tal d’evitar votar en contra d’una iniciativa que

no té avui tot el sentit que tenia quan es va presentar, demanaria

al president un recés per tal d’arribar a un enteniment entre el

grup parlamentari i la resta de grups que conformen aquesta

cambra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

(Petit aldarull a la sala)

Sr. Gascón...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Gràcies als portaveus que han donat

suport a la proposta inicial del Grup Socialista, i també vull

agrair al Sr. Jerez la seva manera d’explicar la seva postura. Al

final ha estat a punt de matar-ho, quan ens ha començat a parlar

dels punts de connexió...

(Rialles)

...però bé, com que ha estat molt curtet ja ho deixarem com

a bo i no direm res sobre aquest assumpte.

Coincidència en el temps sí n’hi ha hagut, coincidència en

el temps entre la roda de premsa i la proposta. Nosaltres vàrem

presentar la proposta el dia 3 de novembre i casualment la

consellera va fer la roda de premsa, igual que l’altre dia la del

VIH. És una coincidència amb la qual nosaltres..., a més té tot

el dret a fer-ho, només faltaria.

Sobre el que ha dit Unió Mallorquina dels sis mesos

nosaltres tenim un petit problema. Al principi, quan havíem

parlat i mig pactat l’esmena amb el Sr. Jerez no havíem tret

això dels sis mesos, i hi ha un petit problema que nosaltres ens

plantegem, que segons com diu el Sr. Jerez seria: “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

presentar al Parlament la normativa desenvolupada per la

conselleria”. Bé, nosaltres si treim allò dels sis mesos, perquè

a més si ja la té desenvolupada, aquesta proposta, no treu els sis

mesos, no són els sis mesos que diu Unió Mallorquina, és abans

de sis mesos, que la presenti demà, m’entén? Vull dir que

nosaltres, si posam una data, si vostès diuen “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes a presentar al

Parlament la normativa desenvolupada per la conselleria”, bé,

quan presentaran aquesta normativa?; abans de tres mesos,

abans d’un mes, abans d’un any, abans de sis mesos...? Posem

una data, si posam una data nosaltres, Sr. President, hi estaríem

d’acord, perquè no volem que vostès s’abstenguin, tampoc,

volem que hi votin a favor perquè pensem que és una proposta

que han de votar tots a favor.

Per altra banda, i per acabar, Sr. President, per evitar que hi

hagi altres vegades altres coincidències en el temps, com diu el

Sr. Jerez, ara presentarem aviat una proposició no de llei sobre

carrera professional i una de desenvolupament de determinats

punts de la Llei de salut, perquè vagi apariant les rodes de

premsa, consellera.

Gràcies.

(Rialles i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Gascón. Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

Parlamentari Popular acceptaria la transacció proposada pel

Grup Parlamentari Socialista i allà on deia abans de sis mesos

estaríem d’acord que hi figuràs abans de tres mesos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal... Li sembla correcte?

Molt bé, idò crec que aquesta presidència també pot tornar

a interpretar que es vota per assentiment. S’aprova per

assentiment; s’aprova. Enhorabona.

(Remor de veus i petit aldarull)

V. Debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació

Territorial, de la Proposició de llei RGE núm. 5180/04,

presentada pel Consell Insular de Mallorca, de protecció

del medi nocturn de les Illes Balears.

Seguidament passarem al debat del punt número 5 de

l’ordre del dia, relatiu al dictamen de la proposició de llei RGE

núm. 5180/04, de protecció del medi nocturn de les Illes

Balears. 

Als articles 7, 10, 14, 15 i 25, a la disposició addicional

quarta i a la disposició transitòria tercera s’hi mantenen les

esmenes del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds

següents: RGE núm. 434, 435 punt b), 436, 437, 438, 439, 441

i 442/05. Debat conjunt de les esmenes 434, 435 punt b), 436,

437, 438, 439, 441 i 442/05. Té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

tal com vàrem exposar en el debat inicial a plenari de la

proposta de llei de protecció del medi nocturn de les Illes

Balears, que va presentar en aquesta cambra el consell insular,
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ens sembla interessant una llei d’aquestes característiques, ja ho

vàrem dir i ho tornam repetir, però és evident que no la

consideram de màxima prioritat en la protecció del medi

ambient, ja que hi ha molts d’altres temes ambientals que

requeririen l’atenció d’aquest parlament, i suposam que

almanco en aquesta legislatura ben pocs arribaran.

Però així i tot insistim i volem insistir en el fet que ens

sembla positiva. També vàrem plantejar la necessitat de

millorar-la i per això vàrem presentar un seguit d’esmenes, la

gran majoria de les quals han estat rebutjades. La pretensió de

la presentació de les esmenes era en una línia també positiva i,

com he dit, amb clara intenció de millorar-la, però davant la

manca de suport majoritari, almanco en comissió, hem de dir

que ens abstendrem en tots aquells articles als quals hem

presentat esmenes.

Respecte a la motivació, les finalitats i les necessitats

d’aquesta llei també les consideram positives i correctes. Ara

bé, ens hagués agradat més ambició en la protecció de la

contaminació atmosfèrica, una llei més ampla i no deslligar la

contaminació lumínica de la resta d’aspectes relatius a la

contaminació de l’atmosfera, tal com s’explicita a la Llei de

l’atmosfera del 72, que desgraciadament fa massa anys que està

feta.

Legislar de forma tan concreta nosaltres entenem que pot

crear massa dispersió, que en temes mediambientals sobretot

pot resultar poc funcional i ineficient per a les finalitats i els

objectius més globals de protecció del medi ambient, i sobretot

per evitar la contaminació atmosfèrica i en aquest cas també la

lumínica. A més, mentre estam a punt d’aprovar una llei per

minvar la contaminació lumínica, s’aproven per part del

Govern de les Illes Balears i dels consells insulars projectes per

potenciar més contaminació lumínica: més projectes

urbanístics, més projectes amb enllumenat de grans àrees com

són ports, aeroports, autopistes..., que precisament són aquells

que tenen un impacte més important sobre..., o que provoquen

més contaminació lumínica, i hem de dir que això ens preocupa

perquè en realitat no es va al que seria l’arrel del problema.

Així també la incidència d’aquesta llei sobre l’eficiència

energètica que diu a la seva justificació de motius entenem que

és molt poc significativa i a més, també, quan en aquest

moment està a exposició pública un pla director sectorial

energètic que augmenta les previsions d’oferta energètica.

Per altra banda també és un tema que ja vàrem plantejar a

comissió i que per una sèrie de raons després va decaure

aquesta esmena. Però el cert és que ens preocupa que aquesta

llei plantegi excepcions en els punts més importants de

contaminació lumínica, com són per exemple els aeroports, allà

on l’impacte directe és més perjudicial pels focus o projectors

simètrics amb una elevada inclinació superior al 20% i allà on

part del flux és enviat directament a l’horitzó. L’Aeroport de

Palma és el punt de contaminació, per posar un exemple,

lumínica més important de Mallorca. Sobre aquest punt i a

través d’aquesta llei no hi haurà, en el nostre entendre, una

actuació legislativa clara, restarà excessivament ambigua i

dependrà de la bona voluntat de les administracions

competents.

Per altra banda també no consideram que l’atribució

competencial hagi de ser exclusiva dels consells insulars quan

se tracta d’un tema de caire ambiental i energètic, ambdues

competències encara no transferides als consells insulars i que,

en el nostre entendre, s’hauria de plantejar una forta

coordinació entre totes les administracions sense excloure-ne

cap. Aquesta coordinació significa clarificar les actuacions que

ha de fer cada una d’elles, com no podria ser d’altra manera.

Però entenem que no se n’ha d’excloure una d’elles.

Respecte i entrant ja a les esmenes plantejades a la llei, hem

de dir que el nostre grup en va presentar 11, només una d’elles

va ser aprovada i la resta les volem defensar i mantenir vives

per entendre que encara poden suposar una millora de la llei i

hi pot haver un suport més majoritari. Referent a les esmenes

que hem fet a aspectes més ambientals i per intentar fer més

ecològica, al nostre entendre, la llei. L’esmena 434 plantejada

a l’article 7, esmena de substitució, és per considerar que hi ha

poca claredat envers un dels aspectes, per a nosaltres,

fonamentals per potenciar l’eficiència energètica i evitar la

contaminació de les bombetes per mercuri, cadmi i altres

metalls pesants. Plantejam que aquest article estableixi de

forma clara la necessitat, fins i tot d’obligació, de substitució de

les llànties de vapor de mercuri, molt contaminats, per llànties

de vapor de sodi. Això suposaria una millora ambiental molt

important, les llànties monocromàtiques de vapor de sodi de

baixa pressió són les menys contaminants i consumeixen 5

vegades menys que els llums de mercuri, o 1,5 vegades menys

que les de sodi d’alta pressió i fluorescents.

Seguint en aquesta línia, l’esmena 435 a l’article 10,

planteja l’addicció d’un nou punt amb la intenció de fer palès

els principis bàsics a nivell europeu, i esperem que també ho

haurien de ser a nivell autonòmic, els principis de prevenció i

precaució. I per tant, sobretot de poder fer factible els principis

i els continguts de la llei. Se tracta que totes les administracions

a l’hora de planificar les infraestructures o per fer els

planejaments urbanístics fer-ho amb criteris de prevenció de la

contaminació lumínica i de l’estalvi energètic. Per això creim

que el fet de què ja se plantegin a l’hora de dissenyar aquestes

infraestructures i com dic, el planejament urbanístic, per

intentar evitar, dins la mesura que sigui possible, és evident, la

contaminació lumínica i fer un major estalvi energètic crec que

seria un aspecte en positiu i per això vàrem presentar aquesta

esmena a l’article 10.

Referent a les esmenes de caire més competencial, volem

deixar clar que no volem obrir un debat sobre més o menys

competències en els consells insulars. Si es volen transferir les

competències en matèria de medi ambient és un altre debat, en

el qual nosaltres aportarem la nostra opinió i sempre estarem

per descentralitzar d’una manera clara i coherent. Però segons

la legislació actual, les competències en matèria de medi

ambient són del Govern de les Illes Balears, així com les de

planificació energètica. Per això no entenem excloure aquesta

administració. Nosaltres consideram que les administracions

autonòmica, insular i local han d’actuar de forma coordinada i

com una suma de factors per evitar, en aquest cas, la

contaminació lumínica finalitat d’aquesta llei. Així a l’article

14 presentam una esmena allà on plantejam que correspon al

Govern de les Illes Balears, en colAlaboració amb els consells

i evidentment amb les entitats locals, el desenvolupament de les
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disposicions reglamentàries de la llei i regular-ne

l’organització. 

També a l’article 25 i sobre la potestat sancionadora per les

infraccions tipificades a la llei, consideram que ha de

correspondre a l’administració autonòmica, insular i local, en

funció de les seves competències. Així com, i en la mateixa

línia, a l’article 26 i respecte la potestat d’inspecció i control

dels enllumenats que puguin ser punt de contaminació

lumínica, consideram que correspon a l’administració

ambiental autonòmica, insular i local, en funció de les seves

competències. Per a un bon funcionament i per a una bona

gestió seria convenient la implicació de totes les

administracions competents i en el reglament concretar les

actuacions a fer per a cada una de les parts. Obviar

l’administració competent en matèria mediambiental no

consideram que suposi una millora respecte la gestió,

organització i actuació.

També hem plantejat una esmena a la disposició addicional

quarta, allà on proposam que totes les administracions

competents han de promoure i coordinar campanyes de difusió

i conscienciació ciutadana en relació a la problemàtica que

comporta la contaminació lumínica. Un tema que se considera

tan important per a aquest Parlament i que se regula per llei,

s’hauria de fer un esforç per part de totes les administracions.

Respecte les esmenes plantejades a la creació del fons

econòmic, concretament a l’article 15 ens preocupa i així ja ho

vàrem dir en el seu moment, el règim econòmic que s’estableix

a la llei. Se crea un fons per a la protecció contra la

contaminació lumínica, aquests fons vendran de les sancions,

aportacions i ajuts particulars o pressuposts institucionals.

Aquest fons se destinarà a concedir ajuts i subvencions per

implantar mesures. Nosaltres consideram que el règim

econòmic, el qual permet el desenvolupament de la llei, s’ha de

reflectir en els pressuposts anuals de les institucions competents

a partir de les actuacions ben planificades. Creim que sobretot

qui ha de vetllar pel compliment de la llei han de ser les

administracions i per tant, per complir la llei no és necessari

cap ajut ni subvenció. En tot cas seria la modificació d’allò que

en aquest moment ja està instalAlat. Per tant, creim que fer una

creació d’un fons econòmic quan el que s’ha de fer és

l’aplicació de la llei, nosaltres consideram que precisament és

feina de l’administració que la llei se compleixi. A més, amb

una regulació això comportaria un estalvi aproximat d’un 30%

i per tant, l’aplicació de la llei ha d’ajudar teòricament a

l’estalvi, no haver de pagar més. I els més interessats per fer-ho

han de ser les empreses i les institucions.

Per altra banda crear un fons per a un tema tan concret i a

través d’una llei, planteja evitar la contaminació, per tant, tenir

cura del medi ambient i hi ha de contribuir tothom, diluir el

compromís de les institucions i parèixer que hem de crear un

fons de solidaritat o d’ajut. Les carreteres, les autopistes tenen

un pressupost molt clar i en canvi els temes mediambientals

sempre se traslladen a tercer o realment s’han de cercar

solucions que moltes vegades els pressuposts generals de les

institucions no ho regulen. Evitar la contaminació ha de tenir,

en el nostre entendre, els mitjans necessaris i el més important

és vetllar sobretot per al compliment d’aquesta llei. Per això

hem plantejat concretament en aquest article l’eliminació de la

figura del fons econòmic i substituir-ho per la nostra esmena

presentada que només diu que s’ha aplicar, o s’ha de posar en

els pressuposts generals de cada una de les institucions. 

Per tant i per concloure, dir que les esmenes que nosaltres

hem presentat, com dic, sempre han estat en una línia d’intentar

millorar aquesta llei, en línia ambiental i en línia de coordinació

de totes les administracions implicades per tal de què hi pogués

haver una actuació clara, concreta i ben delimitada, però que

realment hi féssim tots feina per evitar aquesta contaminació.

I sobretot per creure, ja que és una llei ambiental, en el nostre

entendre, o té una part important a nivell ambiental, en intentar

fer totes els màximes aportacions en positiu. Per això acabar

dient que nosaltres, ho torn repetir, sobre aquesta llei ens vàrem

abstenir, tan quan se va presentar en el Consell Insular de

Mallorca, com quan se va presentar en aquesta cambra i el que

farem serà abstenir-nos en aquells articles allà on les nostres

esmenes han estat rebutjades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per fixar la posició té la

paraula el Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

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

Rosselló, per al Grup d’Unió Mallorquina avui és un dia molt

important i pensàvem que una llei que és la primera llei que

s’aprovarà en aquesta cambra, a iniciativa del Consell de

Mallorca, havíem d’intentar tractar tenir el màxim consens i

que no fos un motiu de discussió. Però després de sentir la seva

intervenció en aquesta cambra, nosaltres ens sembla que vostè

no se conforma mai, o sigui que encara que hi hagi una bona

iniciativa en aquesta cambra, una iniciativa que suposa una

passa molt important en la protecció de la contaminació, o en

intentar que hi hagi menys contaminació i vostè sempre trobarà

motius per dir “i jo faria més, i jo faria més” i per tant, no

s’aprovi. És per a nosaltres, per a Unió Mallorquina, una

decepció. 

Aquesta és una llei que hagués pogut aprovar-se per

unanimitat en el consell i va tenir la seva abstenció, quan se va

tractar aquí l’admissió a tràmit també i que durant la tramitació

en aquesta cambra hem anat acceptant les esmenes que podien

suposar una millora en el text. El que vostè Sra. Rosselló jo

crec que no ha entès és que es tracta d’una llei per prevenir la

contaminació lumínica, no és una llei per prevenir tot tipus de

contaminació, no hi ha competències per tenir, ni la

contaminació atmosfèrica i sempre podríem demanar més. Però

aquesta és una bona iniciativa que té una bona regulació i que

és la màxima regulació possible que hi havia de prevenció

contra la contaminació lumínica. I per això pensam que és

positiva i per això demanàvem i hem intentat durant tota la

tramitació, tan a la presa en consideració com en ponència i en

comissió hem tractat d’obtenir el seu consens i d’arribar a

acords, no ha estat possible.

Vostè a més ve aquí amb un discurs dient que, si ara en els

consells estan fent més ports, més aeroports. A veure Sra.
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Rosselló, de què estam xerrant? Tenim una iniciativa per

protegir, que jo sàpiga en aquests moments en tema de ports hi

ha una moratòria no se n’està tramitant cap de nou, en

aeroports me consta que s’estan arribant a acords amb AENA

per disminuir la contaminació lumínica de l’aeroport, que

s’estan fent proves, que s’han arribat a acords amb

l’Observatori Astronòmic per mirar i tractar de reduir els

impactes. I vostè aquí ve a xerrar de què cada dia hi ha més

contaminació. Miri Sra. Rosselló, crec que a vostè el que li sap

greu és que avui en aquest Parlament, amb una majoria molt

ample, s’aprovi una iniciativa del Consell de Mallorca, que és

una bona iniciativa, una iniciativa que suposa una millora per

a les nostres illes.

I entrant en concret en els motius de les esmenes. Vostè ha

presentat dos tipus d’esmenes, unes dedicades a l’estalvi

energètic, vostè voldria que la llei s’apliqués a més coses de la

que és l’objecte. I a mi me podria parèixer bé, fins i tot si vostè

hagués presentat, la passada legislatura quan tenia

competències, iniciatives en aquest sentit i per ventura li

haguéssim donat suport, però no és l’objecte. No se pot criticar

una llei dient “jo faria a més, això, això...”. Li posaré varis

exemples, l’esmena que presenta a l’article 7.5. A l’article 7.5

de la llei hi ha una recomanació d’emprar un tipus de bombetes

especials, hi ha una recomanació i vostè voldria que fos una

obligació, una prohibició. Hi ha un article que preveu la creació

d’un fons econòmic i el fons econòmic és el mínim, no vol dir

que les administracions no hi puguin crear més, sinó que

garanteix un mínim i garanteix que les sancions que se posin

directament ja vagin a parar a aquest fons per anar adaptant-se

a la llei. Idò ja li pareix malament i encara no s’ha pogut ni

aplicar. 

Unes altres esmenes van referides a les competències dels

consells. Vostè diu: “és una llei pensada només per als

consells”, només faltaria! És una llei a iniciativa d’un consell,

que preveu l’actuació conjunta de totes les administracions i

que dóna una prioritat absoluta als ajuntaments i als consells i

també al Govern. Però la responsabilitat d’una iniciativa dels

consells és dels consells, què hem de fer, tenir nosaltres una

iniciativa i donar la feina als altres? No, el que pretenem en

aquesta llei, el que assumim en aquesta llei és que si volem dur

endavant una llei de protecció del medi nocturn i qualcú s’ha de

responsabilitzar, volem assumir aquesta tasca i aquesta

responsabilitat. Capacitat reglamentària. Sra. Rosselló, ja està

bé de considerar els consells com a menors d’edat, com a

incapaços, com si hi hagués d’haver algú superior que els

tutelés. Són administracions iguals que les altres, amb

capacitat, ja som majors d’edat i hem de ser capaços de poder

fer un desenvolupament reglamentari. I això és el que es pretén,

que els consells amb aquesta llei puguin fer un

desenvolupament reglamentari. 

Per això Sra. Rosselló i amb un sentiment de què hem fet tot

el possible, però no ha estat possible arribar a aquesta

unanimitat, nosaltres haurem de rebutjar les seves esmenes. I

lamentam no haver pogut assumir una llei que és una bona llei

contra la contaminació lumínica que s’aprovarà en aquestes

illes, la primera iniciativa del Consell de Mallorca i que és una

bona llei i una llei positiva, sense comptar amb el vot

d’Esquerra Unida i Els Verds, que s’ompliran la boca de dir

que volen protegir, que volen anar contra la contaminació, però

que quan tenen l’oportunitat de votar a favor de què hi hagi

mesures perquè no se produeixin fets de contaminació, cerca el

que diríem en mallorquí, excuses de mal pagador per no votar

a favor d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

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

esmenes que ha presentat Esquerra Unida-Els Verds nosaltres

no dubtam que les ha presentat amb la intenció magnífica de

voler millorar aquesta llei i sobretot, d’acord amb els seus

principis programàtics i a més, de convicció. Les esmenes que

ha presentat les podríem dividir en una sèrie de blocs, algunes

d’elles per facilitar l’estalvi energètic, altres d’elles per

suprimir contaminació ambiental o per anar corregint la

contaminació ambiental, altres fan referència al sistema

competencial, vol les competències compartides amb les

diferents administracions, o coordinades per diferents

administracions i altres són per garantir els recursos econòmics.

Des del PSM-Entesa Nacionalista estam d’acord amb

alguna d’elles, ja ho vàrem manifestar així en el debat que ha

precedit aquest darrer, en fase de ponència i en fase de

comissió, i en algunes sí que hi estam totalment d’acord, com

són les que fan referència a l’estalvi energètic i per evitar la

contaminació ambiental i en altres no hi estam d’acord, com

són les d’àmbit competencial. Nosaltres creim que aquesta llei

presentada pel Consell de Mallorca i que va tenir el nostre

suport en aquella institució, és una bona iniciativa i ajuda a

palAliar un problema del qual ens hem vengut queixant durant

molt de temps i és la contaminació lumínica i si se palAlia la

contaminació lumínica també en certa manera s’aconsegueix un

cert estalvi energètic i també s’evita una certa contaminació

ambiental. Algunes també tendran la nostra abstenció, per tant

tal vegada a l’hora de votar haurem de demanar votació

separada de totes elles perquè no tendran el mateix sentit del

vot totes elles, en algunes hi estam d’acord, altres tot i que

valoram que tenen alguna aportació positiva, creim que ja estan

recollides dins el mateix text de la llei i altres que des del

nostre grup no hi estam d’acord.

Si hem de passar a enumerar-les una per una, a la 433 creim

que no té cap objecte, nosaltres hi abstendrem. No creim que

sigui negativa la proposta que fan vostès, però en definitiva del

que es tracta és d’evitar la contaminació lumínica en horari

nocturn. Per tant, si eliminam horari nocturn ja perd sentit part

d’aquesta llei. I també eliminar la frase “si produeixen intrusió

lumínica cap a l’exterior” creim que hi ha algunes de les

instalAlacions que són necessàries en interior, i si s’elimina que

no hagin de produir intrusió lumínica cap a l’exterior vol dir

que també perd el sentit l’article de la mateixa llei que ens

proposen.

Quant a la proposta 434 aquí sí que hi estam d’acord. Creim

que la recomanació d’utilitzar làmpades de vapor de sodi de
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baixa pressió no és suficient. Creim que sí que s’hauria d’instar,

o d’obligar, en certa manera, a la utilització de làmpades que

no contaminin. Per tant la recomanació ens pareix que no és

suficient i per això nosaltres votarem a favor que hi hagi una

obligació de canviar les làmpades perquè les que s’utilitzin a

partir d’ara no siguin contaminants. Per tant aquesta sí que

tendrà el nostre suport.

A la 435 el punt b), que queda viu, nosaltres aquí ens

abstendrem perquè, tot i que no hi ha cap disposició que

prohibeixi als ajuntaments tenir dins el seu planejament les

actuacions..., o sigui, que contemplin dins el seu planejament

que hi hagi aquestes obligacions de l’estalvi energètic, creim

que obligar els ajuntaments a fer-ho ara, a modificar el

planejament per incloure-ho, és complicar una mica la vida als

ajuntaments i per tant ens abstendrem. No és que ho

considerem negatiu però potser la mateixa llei ja té mecanismes

suficients com perquè els ajuntaments prenguin part en aquests

canvis dins la planificació i dins les seves competències de

canvi de totes les instalAlacions elèctriques perquè no

contaminin. Per tant nosaltres ens abstendrem.

A la 436, que és allà on vostè ja fa referència a les

competències compartides, que vol que sigui el Govern el que

coordini, en colAlaboració amb els consells insulars, tot el tema

de la contaminació lumínica, nosaltres hi votarem en contra

perquè ja hem dit abans que pensam que els consells insulars

poden arribar molt millor, o tenen plenes competències per

poder regular i per poder reglamentar tots aquests temes,

perquè en definitiva els consells insulars tenen les

competències, les poden exercir, i a més cadascuna de les Illes

té unes característiques diferents de les altres, i per tant poden

fer els seus reglaments més adequats a les seves característiques

lumíniques i geogràfiques. Per tant nosaltres votarem en contra,

en aquesta i a totes les que fan referència a l’àmbit

competencial.

I ja només per referir-me al tema del fons, nosaltres creim

que és bo que hi hagi un fons econòmic que pugui regular i que

pugui ser el coordinador de totes les actuacions econòmiques

en aquest sentit perquè, entre altres coses, aquest fons

econòmic el que fa és que tota la recaptació, tots els recursos

econòmics que puguin ser recaptats en matèria de sancions

hagin de revertir en millores a les instalAlacions elèctriques per

evitar la contaminació. Per tant redundaran en benefici de la

pròpia llei. Per tant ja creim que queden reflectides les

aportacions econòmiques de les administracions perquè

vertaderament hi ha d’haver unes aportacions de les

administracions cap a aquest fons, i aquest fons podrà

administrar els recursos econòmics amb una millora de l’estalvi

energètic, i en definitiva dels objectius finals d’aquesta llei.

I per part nostra demanaríem votació separada de tots els

articles perquè en alguns d’ells hi estam d’acord, en altres no,

i en altres simplement ens abstendrem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que aquesta és una de les

lleis més debatudes que hem vist en aquesta legislatura, perquè

no només ja es va iniciar el seu debat en el consell insular, amb

la qual cosa els grups polítics varen poder allà introduir

determinats aspectes que consideraven importants, sinó que

també aquí ha tengut la tramitació normal d’una llei. Per tant jo

crec que ha arribat aquí un text per a nosaltres, per la Grup

Socialista, prou satisfactòria.

És vera, hi ha unes esmenes pendents del Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds, a les quals ja hem manifestat tant en

ponència com en comissió que el Grup Socialista, en aquestes

concretament, que són les que queden, no els donarà suport, i

per diversos motius. Jo crec que els anteriors intervinents les

han agrupades; jo també les agruparia en tres blocs. Un primer,

que és transformar una recomanació de la utilització d’un tipus

de làmpades amb fer-la preceptiva; jo fins i tot trob que una llei

no ha de baixar a elements tan concrets, perquè avui aquesta

llei està defensant un tipus de lluminàries, les de vapor de sodi

de baixa i alta pressió, quan passat demà pot sortir -la

tecnologia avança- un altre tipus millor, i això ens obligaria a

modificar una llei. Jo crec que aquests temes tan concrets fins

i tot, és que a la recomanació que posa la mateixa llei podria ser

irrellevant i s’han d’introduir ja en els reglaments, la tramitació

dels quals és molt més simple.

Però tampoc no creim que s’hagi de fer tan preceptiva la

utilització d’un tipus de làmpada o d’un altre quan no és

irrellevant. Tots coneixem el color que produeix un tipus de

làmpades, les de vapor de sodi, que és una retxa molt clara a

l’espectre lluminós, un groc bastant profund, i les de vapor de

mercuri, tot i que són contaminants, fan un altre color. Pot ser

necessari a determinats llocs i en determinats moments que una

sigui adequada i l’altra no. Per tant l’obligació per raons de

contaminació crec que no és aquesta llei que l’ha de

contemplar. Tampoc no hem prohibit la utilització de piles de

níquel-cadmi quan són contaminants; el que hem creat són

mecanismes de recollida per evitar que contaminin. Per tant en

aquest aspecte no donaríem suport a aquesta esmena.

Les competencials; crec que els altres intervinents ho han

dit: és una decisió política, evidentment, atribuir als consells

insulars el desenvolupament reglamentari, el procediment

sancionador. Bé, jo crec que hem demostrat en aquestes dues

darreres legislatures que existeix una visió de com ha de ser

l’entramat institucional i competencial en aquesta comunitat

autònoma, i aquesta és una decisió política, d’atribuir les

competències als consells insulars, i jo crec que és bo, a més,

intentar evitar les múltiples concurrències competencials,

perquè l’únic que fan moltes vegades és complicar les coses i

desorientar els ciutadans. Per tant els ciutadans sabran que per

problemes de contaminació lumínica la institució responsable

dels reglaments i de les sancions i del control és el consell

insular i només el consell insular, a part de les competències

que puguin tenir els ajuntaments, que també hi són,

naturalment, però creim que ho aclareix i per tant aquesta és la

via que nosaltres voldríem, la qual cosa implica que no puguem

donar suport a les esmenes que en aquest sentit presenta

Esquerra Unida i Els Verds. 

I en tercer lloc crec que els elements pressupostaris queden

prou clars en aquesta llei, queda prou clar quines són les
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institucions que els han de preveure i que hauran de permetre

no només l’aplicació posterior d’aquesta llei, sinó els efectes

que tendrà sobre els enllumenats existents i la seva progressiva

substitució dins les possibilitats pressupostàries de cada

institució.

Per tant nosaltres no demanam votació separada, ja que el

nostre vot serà el mateix en el conjunt de les esmenes. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, per fixar la posició del Grup

Parlamentari Popular sobre aquesta proposició de llei.

Consideram que aquesta proposició de llei és important tant pel

seu contingut material, la seva regulació que fa, com pel seu

significat institucional, i és que des del punt de vista

institucional aquesta llei surt del Consell Insular de Mallorca,

i a més surt des d’un acord i des d’un consens polític. Per tant

nosaltres consideram molt positiva aquesta novetat, que surti

amb aquest acord i amb aquesta voluntat política de protegir el

nostre medi nocturn.

És una proposició que posa de manifest la possibilitat

d’iniciativa legislativa que tenen els consells insulars i que posa

jo crec que una de les primeres passes perquè els consells

insulars siguin autèntics iniciadors de lleis que afectin les seves

competències i els seus interessos. 

Però a més d’afectar els seus interessos propis hem de

recordar que aquesta serà una llei que no només afectarà l’illa

de Mallorca, sinó que serà una llei que afectarà el conjunt de

les Illes Balears, i per això s’ha produït un debat en seu

parlamentària. Coincidesc amb el portaveu del Partit Socialista

quan ha dit que ha estat, efectivament, una proposició de llei

molt debatuda, i consider, consideram des del Grup

Parlamentari Popular, que ha estat prou consensuada.

Però també, efectivament, és una llei que té un contingut i

una regulació material molt important, perquè gràcies a aquesta

llei, quan sigui aprovada en aquesta sessió, si tot va bé,

consideram que s’haurà contribuït o s’haurà fet una primera

passa per protegir el nostre medi nocturn, i d’aquesta manera

mantendrem condicions naturals de les hores nocturnes. Això

es farà garantint l’eficiència de les ilAluminacions, les quals

evidentment no poden ser deficients.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

El que no és possible és voler protegir però després tenir

una ilAluminació que sigui insuficient.

Donarem una especial importància a l’estalvi energètic que

aquesta llei proposa per al seu desenvolupament pels plans

corresponents. Consideram que aquest punt és imprescindible

si nosaltres volem conservar el nostre medi ambient. Amb

aquesta llei tenim l’oportunitat de gaudir d’un cel estrellat, fora

contaminació lumínica; per tant l’aspecte paisatgístic també és,

evidentment, important, i també hem d’evitar al màxim possible

la intrusió lumínica, que produeix moltíssimes molèsties a llars,

famílies que es veuen afectades. 

Consideram a més que aquesta llei està plenament

enquadrada jurídicament dins les Directrius d’Ordenació del

Territori, dóna competències als consells insulars, per tant el

procés de descentralització és important i es compleix, i el que

nosaltres concretament a un punt de les esmenes que s’han

proposat per part d’Esquerra Unida i Els Vers no podem estar

d’acord, i és que nosaltres veim molt bé que es vulgui protegir

i, a més, som un partit que estam d’acord que s’ha de protegir

el medi ambient, però efectivament no s’ha de tenir un excés

proteccionista i posar en perill determinats espais perquè, si no

estic equivocat, la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds ha dit

que l’aeroport era un dels principals llocs on efectivament es

contaminava lumínicament. Idò si nosaltres aplicam aquesta

idea efectivament jo crec que la seguretat dels passatgers que

viatgen en avió idò no està garantida; nosaltres hem de protegir,

efectivament, però el que no hem de fer és que els avions

s’estavellin quan van a aterrar a l’aeroport de Son Sant Joan.

Per tant consideram que aquells llocs que puguin ser perillosos

s’han d’incloure dins l’article tercer, referit a les excepcions de

l’aplicació d’aquesta llei.

També valoram positivament la disposició transitòria amb

la qual es permet als ajuntaments poder actuar i fer

planificacions de desenvolupament mentre els plans insulars no

estiguin aprovats, o els del Govern de la comunitat autònoma

no estiguin aprovats, i d’aquesta manera poder aplicar aquesta

llei amb l’autonomia que puguin tenir els municipis de les

nostres illes.

Per tant donarem des del Grup Parlamentari Popular a la

proposta que va sortir de la comissió i no estam d’acord amb

les modificacions que plantejava Esquerra Unida i Els Verds.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Aquesta presidència voldria aclarir a la Sra. Vadell que

l’esmena 433 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds no s’ha mantingut viva en aquest plenari, l’han retirada;

la 433, que ha esmentat la Sra. Vadell, no es manté viva.

Sra. Rosselló, el Grup Parlamentari PSM ha demanat si es

podia fer votació separada. Per tant vostè, com a ponent, té la

paraula. El PSM demana votació separada; per tant jo li deman

si vostè hi està d’acord o no.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sr. President. Sí, no hi ha cap problema perquè es

faci votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Bé, idò, senyores i senyors diputats, passarem a votar

l’esmena 434. Passam a votació.

7 vots a favor, 49 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena 435

punt b).

3 vots a favor, 50 en contra, 4 abstencions. Per tant queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena 436.

3 vots a favor, 54 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena 437.

3 vots a favor, 50 en contra, 4 abstencions. Per tant queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena 438.

3 vots a favor, 50 en contra, 4 abstencions. Per tant queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena 439.

3 vots a favor, 54 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena 441.

7 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada.

I ara, senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena

442.

3 vots a favor, 54 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada.

Ara hem de votar els articles 7, 10, 14, 15 i 25, i també

aquesta presidència demana si s’han de votar per separat o

conjuntament. Sra. Rosselló..., bé, tots els portaveus.

Conjuntament? Bé, ho deman, val més demanar. 

Per tant, senyores i senyors diputats... Digui.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Són els articles que no tenen esmenes?

EL SR. PRESIDENT:

Que tenen esmenes.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Els que tenen esmenes? No, és per aclarir-ho. Gràcies. Són

els articles que tenen esmenes, no? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. Bé, votam conjuntament. Bé, els articles són 7, 10,

14, 15 i 25, la disposició addicional quarta i la disposició

transitòria tercera del dictamen. Per tant podem passar a

votació.

54 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant

queden aprovats.

Al títol de la proposició de llei; als articles 1, 2, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 26; a les

disposicions addicionals primera, segona, tercera, cinquena,

sisena i setena; a les disposicions transitòries primera i segona;

a la disposició final i a l’exposició de motius, no s’hi mantenen

esmenes.

Es recorda que a la Junta de Portaveu de dia 6 d’abril es va

consensuar l’addició d’una nova disposició transitòria amb el

text literal següent: “Mentre no s’aprovi el reglament que

desenvolupi la present llei, els ajuntaments, mitjançant

ordenança, podran regular els criteris d’eficiència energètica i

contaminació lumínica dins el seu àmbit territorial d’acord amb

els principis que es recullen aquesta llei”. 

Dit això passam a la votació conjunta del títol de la

proposició de llei; dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 26; de les disposicions

addicionals primera, segona, tercera, cinquena, sisena i setena;

de les disposicions transitòries primera, segona i quarta,

incorporada mitjançant l’annex de l’acta de la Junta de

Portaveus de dia 6 d’abril; de la disposició final i de l’exposició

de motius del dictamen. 

Senyores i senyors diputats, passem a votació.

57 vots a favor. S’aprova per unanimitat.

(Aplaudiments)

Finalment... Finalment, en aplicació de l’article 24.6 de

l’Estatut d’Autonomia, del Reglament d’aquesta cambra,

procedirem a la votació computada de forma separada dels

parlamentaris elegits per illes.

Procedirem a la votació dels diputats de l’illa de Mallorca

que votin a favor. Senyores i senyors diputats, passam a

votació: Mallorca que votin a favor.

28 vots a favor.

Ara, senyores i senyors diputats de l’illa de Menorca que

votin a favor. Passam a votació. Illa de Menorca que votin a

favor.
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13 vots a favor.

Diputats de l’illa d’Eivissa que votin a favor. Passin a

votació. D’Eivissa que votin a favor.

9 vots a favor.

Diputat de l’illa de Formentera, si és que vota a favor, passi

a votació.

(Remor de veus, petit aldarull i aplaudiments)

1 vot a favor.

Senyores i senyors diputats de les illes de Mallorca,

Menorca i Eivissa que votin en contra o que s’abstenguin,

passin a votació. Mallorca, Menorca i Eivissa que votin en

contra o que s’abstenguin.

3 abstencions.

Aquesta presidència, en conseqüència, entén que es

compleix la majoria necessària i per tant proclama aprovada la

Llei de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

(Interrupció de l’enregistrament)

Per a aquells que no m’hagin escoltat, s’aixeca la sessió.
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