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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Si els sembla bé
començarem la sessió plenària d’avui. El primer punt de l’ordre
del dia d’avui consisteix en el debat de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 10006/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions a l'Hospital General en el
marc del Pla sociosanitari.
Primera pregunta, RGE núm. 10006/05, relativa a actuacions
a l’Hospital General en el marc del Pla sociosanitari, que
formula el diputat Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera, quines actuacions portarà a terme la Conselleria
de Salut i Consum a l’Hospital General en el marc de
l’anomenat Pla sociosanitari?

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, efectivament, aquest govern posa en marxa el Pla
sociosanitari. S’està acabant d’enllestir però, tot i això,
continuam o hem començat ja a fer feina. Vàrem fer reformes
importants a l’hospital Joan March en el que és l’àmbit de
GESMA, que vostè coneix molt bé, i a l’Hospital General no
podíem deixar-ho abandonat.
Feim dues línies. Una seria la inversió en infraestructures;
en aquest moment s’ha licitat la reforma de tota la planta de
medicina B d’hospitalització, de tal manera que puguem
millorar les habitacions i els espais tant per als malalts com per
als professionals que fan feina allà; hem licitat aquesta obra per
un import que no arriba a 1 milió d’euros. Però després també
hi ha una altra línia d’actuació, i és la posada en marxa dels
programes sociosanitaris de l’Hospital General: els programes
de pluripatologies, d’accidents cerebrovasculars, els
d’ortogeriatria, programa d’insuficiència cardíaca dels pacients
geriàtrics i el programa de cures palAliatives. Jo crec que amb
l’esforç de tots els professionals de l’Hospital General
aconseguirem tenir un vertader espai sociosanitari, que li puc
assegurar que necessiten molt tant els usuaris de la sanitat
pública com els professionals per tenir bons espais dimensionats
per poder fer feina degudament.

Gràcies.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum.
Té la paraula el Sr. Diputat.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

EL SR. MUNAR I CARDELL:
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Com vostès bé saben mai no utilitz el segon torn, però avui
sí que ho vull fer per donar-li una sincera enhorabona en nom
dels que no ho poden fer. Nosaltres tenim a l’Hospital
Psiquiàtric en aquest moment un grup de malalts que tenien
problemes, veritables problemes bucodentals, i amb aquest
programa que vostè ha esmentat hem aconseguit que tenguin
una vida digna, i li vull agrair això públicament.
Moltes gràcies.
I.2) Pregunta RGE núm. 10021/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a llei de prevenció de
l'alcoholisme.
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drogodependència i de l’alcoholisme conjuntament, i 2 que
tenen per separat la llei, alcoholisme i drogodependència.
Jo esper que el Govern faci els deures, que el Govern
compleixi el que va dir quan es va aprovar aquesta llei. Jo
evidentment, complint la meva tasca de control del Govern des
de l’oposició l’hi recordaré les vegades que faci falta, però li
vull assegurar que si el que pretén dir quan arribi el moment és
l’excusa que avui ja ha tret, que al final no hi haurà llei
d’alcoholisme a Balears per culpa del ministeri de Madrid,
només ens faltaria aquesta.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera.
Passam a la segona pregunta, RGE núm. 10021/05, relativa
a Llei de prevenció de l’alcoholisme, que formula el diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, la pregunta queda
formulada en els seus propis termes.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, si som l’única
comunitat autònoma que no té una llei en aquest sentit no és
culpa d’aquesta consellera. Vostès varen tenir quatre anys per
elaborar aquesta llei i no la varen aprovar. De fet vostè em dirà,
perquè vostè ho sap perfectament, varen presentar la llei en
aquest parlament quan ja no hi havia temps d’aprovar-la però,
bé, en qualsevol cas és igual. Jo crec que allò que interessa als
ciutadans és mirar cap endavant.

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, idò aquest govern pensa
presentar una llei que reguli l’alcoholisme, l’alcohol a les
nostres illes, com a complement de la Llei de
drogodependències que es va aprovar el mes d’abril, esper que
l’any 2006. Li he de dir que estam pendents de la feina que
s’està fent en el Ministeri de Sanitat, atès que aquí vàrem
aprovar, per exemple, del tabac i tot d’una després el ministeri
es va posar a fer feina en aquest sentit i ara faran una llei
diferent. Ho vàrem detectar en matèria d’alcohol i jo
personalment he parlat amb la ministra de Sanitat i hem acordat
que aniríem conjuntament i ella ha dit que el ministeri té previst
fer una sèrie d’actuacions normatives, també, a principis de
l’any 2006 i per tant esperarem. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Sr. President. Agraesc la resposta de la consellera i
prendré nota per veure si realment dins el 2006 tendrem o no
tendrem aquesta llei que, de forma sobtada i que sense cap
lògica, quan es va aprovar la Llei de prevenció de
drogodependències es va eliminar, es va amputar d’aquesta llei
el tema de l’alcoholisme perquè així es va considerar, de tal
forma que som l’única comunitat autònoma de tot l’Estat que no
té una llei de prevenció de l’alcoholisme. De les 17 comunitats
autònomes 15 tenen una llei que és prevenció de la

En aquesta comunitat li he de dir que s’ha aprovat una llei
de drogodependències amb mesures realment importants, i li he
de dir també que en matèria d’alcohol no hem quedat aturats.
Falta aquesta normativa, ja li dic, perquè jo crec que en aquests
moments que el ministeri està fent feina en una normativa és
absurd que nosaltres anem per un altre camí. Ens ha passat amb
el tema del tabac i jo crec que n’hem d’aprendre. El ministeri no
ha volgut fer cas del que nosaltres havíem fet aquí amb el tema
del tabac i per tant anirem de la mà en el tema d’alcohol. No és
una excusa, simplement és racionalitat.
Nosaltres aquí hem fet acord amb les sales de festes per tal
de prevenir l’alcohol i els seus efectes als adolescents i sobretot
formant el personal de les discoteques; també feim programes
escolars i estam fent actuacions en molts de sentit per tal de
prevenir l’alcoholisme entre els nostres joves. Queda pendent
aquesta normativa que feim de la mà del ministeri, però no ens
quedam aturats. Per tant no digui vostè que en aquesta
comunitat no es fa res enfront de l’alcoholisme. Jo crec que mai
no s’havien fet tantes coses com es fan ara; de fet ara la darrera
actuació va ser l’edició d’una guia de prevenció de les
drogodependències entre les que lògicament té un apartat
important l’alcohol. És un problema que ens preocupa, ens
interessa i farem feina perquè els joves de la nostra comunitat
no comencin massa prest a beure alcohol i, a més, també fer-los
veure que el consum abusiu d’alcohol és dolent per a la seva
salut.
Gràcies.
I.3) Pregunta RGE núm. 10020/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a assignació de la quota làctia.
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EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta RGE núm. 10020/05, relativa
a assignació de la quota làctia, que formula el diputat Sr. Vicent
Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
Sr. Diputat.
EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca,
tal com apareix a la formulació escrita volem saber amb quines
institucions i organitzacions professionals agràries ha consultat
el contingut de la resolució que ha publicat la seva conselleria
per establir el procediment de l’assignació de la quota làctia del
programa autonòmic de l’any 2005.

que hauria de saber que Menorca i Eivissa i Formentera tenen
competències en la matèria. És més, va ser precisament des de
Menorca, des del Consell Insular de Menorca, que es va
proposar que s’establís aquest pla autonòmic; per tant jo crec
que hagués estat lògic que s’hagués consultat els consells que
tenen competències.
Però és que han copiat malament; per què?, perquè el reial
decret fixa una sèrie de criteris que alguns ens poden anar bé i
a altres no, i potser és aquí on s’ha d’estudiar, a quins sí i a
quins no, però fixa una sèrie de criteris de repartiment que
vostès no n’han incorporat cap. Per què no ha incorporat (...)...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. TUR I TORRES:
Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

...prioritat en el repartiment a explotacions familiars?, o
altres criteris?
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, els criteris es varen
estudiar des de la conselleria, es varen consultar a l’Associació
Frisona per ser per ventura la més representativa o la més gran
quant al sector, i per altra banda es va donar compte al Consell
Agrari Interinsular, on estan representats tots els sectors i els
consells de cada illa.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, com reconeix
vostè mateixa a l’ordre no han consultat amb cap de les
organitzacions professionals agràries, han consultat amb
l’Associació de Frisona que, com vostè sap, o hauria de saber,
perquè a vegades dubt que ho sàpiga, no és una organització
professional agrària. És més, vostè té la petició de les
organitzacions professionals agràries de tractar aquest tema. I
vostè, com molt bé ha dit, ho ha estudiat des de la conselleria;
tampoc no és cert, s’han limitat a copiar alguns extrems, mal
copiats, per altra banda, del reial decret que regula el pla estatal
i, en canvi, han passat l’ocasió de fixar criteris de repartiment,
que és absolutament necessari i imprescindible, i així se li va fer
arribar per algunes associacions professionals agràries. Tant és
així que vostè ha dit que es va donar compte al consell agrari
perquè, efectivament, havia tret la resolució tres o quatre dies
abans que se celebràs aquest consell agrari. Vostè tenia la
petició que en aquest consell agrari es tractàs; per tant allò lògic
hauria estat que es tractàs en el consell agrari i que després
s’hagués tret la resolució.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera...
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Jo li diré, Sr. Diputat, que del reial decret no hem copiat res
perquè no hi havia res a copiar. El reial decret del ministeri
referent a la nostra comunitat, jo li diré què va fer a la nostra
comunitat. D’entrada va demanar moltes opinions o va demanar
parer per poder incorporar potser qualque opinió de la comunitat
i no en va escoltar cap ni una. Des d’un principi sempre hem dit
i dic que no hem estat en res d’acord amb el reial decret, on la
reestructuració del repartiment de la quota làctia ha estat la
destrucció cap a Balears i la reestructuració cap a Galícia. Per
tant la quota de Balears va anar a parar tota a Galícia. Per tant
no se’ns va escoltar de res.
Quines varen ser les peticions al MAPA? Varen ser
1.712.000 quilos de quota i els nostres ramaders, d’aquests
1.712.000 quilos, n’han rebut 409, que vol dir menys del 25%
del que demanaren. Les peticions del ramaders varen ser 35, i
d’aquestes 35 en rebutjaren 12, que varen rebutjar un terç de les
peticions que feren, quan les peticions per part de la comunitat
han estat de 9.398.000 quilos, dels quals només en tenim 6.155
per repartir; les peticions han estat de 87 ramaders, no n’hem
rebutjat cap ni una i hem arribat a la totalitat d’aquestes
peticions en un 65,5% de quota.
Per tant no ens ensenyin res del pla nacional de
reestructuració, del qual el Consell Insular de Menorca...
EL SR. PRESIDENT:

I per què li dic que s’han limitat a copiar, malament, per
altra banda, alguns aspectes que són els aspectes purament
formals del reial decret, perquè el reial decret, entre altres coses,
com no pot ser d’altra manera, comença dient que per elaborar
aquest reial decret s’ha consultat amb les comunitats autònomes
i amb les organitzacions professionals agràries afectades. Vostè,
per no consultar, no ha consultat ni amb els consells insulars,

Gràcies, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
...ens va enviar una carta dient que valorava positivament...
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Consellera, per favor...
Moltíssimes gràcies.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Idò ja està, ja (...).
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
I.4) Pregunta RGE núm. 10007/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a lideratge del rànquing de criminalitat.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 10007/05, relativa
a lideratge del rànquing de criminalitat, que formula el diputat
Sr. Miguel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.
(Continua la remor de veus)
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
pregunta va adreçada al conseller d’Interior. Sr. Conseller, des
del Grup Parlamentari Popular ens agradaria saber quina opinió
li mereix a vostè que les Illes Balears liderin per segon any
consecutiu el rànquing de comunitats autònomes en índex de
criminalitat. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):
Gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados, Sr.
Diputado, pues mire usted, mi valoración es muy negativa, pero
no la mía solamente; yo estoy seguro de que todos los diputados
de esta cámara y miembros del Gobierno valoran negativamente
que Baleares encabece un ranking como éste, un ranking tan
negativo como el que tiene mayor criminalidad de toda España,
de forma que ya fue el año pasado la primera comunidad en
índice de criminalidad y repetimos ahora.
Con independencia de quién sea el responsable de la
seguridad en España creo que para Baleares no es ninguna
buena noticia, no es ninguna noticia siquiera agradable el que se
produzcan 79..., 79..., más de 79 delitos por cada 1.000
habitantes en Baleares cuando en España la media no llega a 50.
Y esto se debe ni más ni menos porque creemos -y así todo el
mundo lo piensa- que, a pesar de la profesionalidad, de la
dedicación y de la voluntad que ponen las fuerzas (...) del
Estado, las plantillas que existen en Baleares no cubren la
realidad de Baleares.
(Intervenció inaudible)
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Pues en tiempos de Aznar no éramos la primera comunidad
autónoma en índice de criminalidad. Ahora posiblemente por
eso Aznar dejó de ser presidente del Gobierno y el Sr. Zapatero
es presidente del Gobierno. Pero ahora el Sr. Zapatero es el que
tiene que garantizar en Baleares la seguridad, y ustedes en el
año 2002 y 2003 hicieron una demagogia absoluta en contra de
la seguridad de España, que además se la recordaré, no se
preocupe que se la recordaré, y que España no era segura. Pues
Baleares ahora, una comunidad que vive de la tranquilidad y del
turismo no ofrece a sus visitantes las garantías de seguridad que
tendría que ofrecer, y eso es responsabilidad del Gobierno de
España.
Pero como he dicho anteriormente, antes de la impertinencia
anterior, sea de quien sea la responsabilidad, (...) de la
comunidad autónoma está haciendo un esfuerzo y está en
disposición de ofrecer ayuda al responsable (...) para coordinar
los esfuerzos de todas las policías de Baleares a fin de que el
índice de criminalidad baje y que el futuro en esta comunidad
sea mejor para los ciudadanos y peor para los delincuentes.
Muchas gracias.
I.5) Pregunta RGE núm. 10010/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en matèria de recerca i
investigació agrària.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 10010/05, relativa
a actuacions en matèria de recerca i investigació agrària que
formula el diputat Sr. Andreu Prohens i Vicens del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. PROHENS I VICENS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
pregunta va dirigida a la consellera d’Agricultura. Des del Grup
Parlamentari Popular voldríem saber les actuacions que està
portant a terme la Conselleria d’Agricultura i Pesca en matèria
de recerca i investigació agrària?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Gràcies, Sr. President. Contestant aquesta pregunta li diré
que en beques d’introducció a la investigació hi ha pressupostats
100.000 euros. Projectes d’investigació aplicada 150.000 euros.
Activitats de doctorat 32.010 euros. Projectes per a doctorat
12.240 euros. Convenis amb la Universitat per donar suport a la
carrera d’enginyeria tècnica agrícola 212.343 euros. Finques
colAlaboradores 75.000 euros. Projectes d’investigació de pesca
420.000 euros. Investigacions a l’INIA 84.625 euros. Activitats
de suport a projectes INIA 60.000 euros. Per tant, el pressupost
total del 2005, ara estam acabant, ha estat d’1.146.625 euros.
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I.6) Pregunta RGE núm. 10017/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deslocalització de les indústries de les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sisena pregunta RGE núm. 10017/05, relativa a
deslocalització de les indústries de les Illes Balears que formula
la diputada Sra. Patricia Abascal i Jiménez del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, espero que se ciña a la pregunta y a la respuesta que
le hacemos, visto lo que está explicando últimamente en las
anteriores intervenciones de los consellers. En un medio de
comunicación usted afirmó que es necesaria cierta
deslocalización para garantizar la competitividad de las
industrias de Baleares, aunque esto suponga el despido de
trabajadores. Pocos días antes de hacer estas declaraciones,
concretamente el 10 de octubre de este año, usted firmó un
acuerdo con el Gobierno de la ciudad de Hangzhou, basado en
la cooperación económica y comercial. El apartado cuarto de
dicho acuerdo dice textualmente: “el Gobierno de la ciudad de
Hangzhou se compromete a apoyar y ayudar activamente a
todas aquellas empresas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears a instalarse an Hangzhou”.
Sr. Conseller, teniendo en cuenta lo que recoge
expresamente este apartado, significa que la política de
promoción industrial del Govern apoya la deslocalización de las
industrias de las Illes Balears?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
No Sra. Diputada.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Es la primera vez que el Sr.
Conseller es escueto en su respuesta, con lo cual nos sorprende
a estas alturas de dos años y medio de debate parlamentario.
Pero yo le voy a decir más Sr. Conseller, usted sí apoya la
deslocalización de las empresas de las Islas Baleares porque hay
otro acuerdo que usted firmó con la ciudad de Zhanjiang, no sé
si pronuncio bien las palabras, porque no como usted yo todavía
no he visitado China, todavía no he ido a China. En el apartado
octavo de dicho acuerdo dice: “el Gobierno de la comunidad
autónoma de las Illes Balears se compromete a promocionar

Zhanjiang entre los empresarios de las islas, en aras a una
mayor proyección e inversión internacional de la misma”.
Es decir, dos convenios que usted ha firmado con distintas
ciudades de China y en los se reconoce que se apoyará a las
empresas para que se marchen a China a hacer lo que aquí
deberían hacer, la producción Sr. Conseller. Y esa es la manera
que usted tiene de cuidar y de promocionar las industrias de las
Islas Baleares. Es así como lo está haciendo, ahora entendemos
los viajes que usted realiza, ahora entendemos cómo es posible
que un ciudadano chino que lleva muchos años asentado aquí en
Mallorca, sirva de intermediario, esté vendiendo y se ofrezcan
terrenos en polígonos industriales en China a 10 pesetas metro
cuadrado. Está claro que las empresas de las Islas Baleares, ante
los costes de producción, se están marchando a China a producir
allí. Si esto sigue así Sr. Conseller, usted va a ser el primer
perjudicado, no podrá promocionar nada y tendrá que quitarse
el epígrafe de (...).

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament
aquests protocols diuen això i això està fet perquè hi ha un
seguit d’empreses d’aquestes illes que estan obrint botigues a la
Xina, vostè no ho sap, no ha anat mai a la Xina, però estan
obrint botigues a Xina, “tiendas” Sr. Diéguez i aquestes
empreses tenen la necessitat de què algú els defensi perquè
puguin obrir mercat allà. Això és així.
Ja li vaig dir en el seu moment Sra. Diputada, que jo
compartia i complia els projectes que feia el Govern de l’Estat
mitjançant aquesta política. Miri, “es fundamental poner las
bases para que la globalización de la economía y sus efectos
inmediatos como la multilocalización empresarial, sean
percibidos como una oportunidad y no como una amenaza”.
Això ho deia el Sr. José Montilla, el coneix? Secretari general
del Partit Socialista a Catalunya i ministre d’Indústria.
A la visita del Sr. Ministre d’Indústria a Xina, també va a la
Xina el Sr. Ministre d’Indústria del Govern de l’Estat, deia que
animava les empreses a instalAlar-se a la Xina. I a més, el
Govern de l’Estat, veu això? Veu aquí l’escut d’Espanya? Això
és..., li diuen Plan integral de desarrollo del mercado...,
denominat Pla Xina colAloquialment. I una de les coses que
proposa el Pla Xina és “reforzar la presencia de las empresas
españolas en China. Impulsar las inversiones de España en
China y atraer inversiones de China a España”.
Sra. Diputada, jo li recoman primer de tot que sàpiga quan
li diuen les coses, o quan s’afirma, sàpiga llegir. Segona,
s’aclareixi vostè amb el seu partit, perquè justament el seu partit
és el que està fent molt més enllà d’allò que està fent el Govern
de les Illes Balears per intentar que els empresaris de les Illes
Balears tenguin una sortida en aquesta mercat. Nosaltres estam
intentant que hi hagi empreses que puguin tenir les botigues
obertes i puguin vendre a la Xina. Vostès estan fent alguna cosa
més.
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(Alguns aplaudiments)
I.7) Pregunta RGE núm. 10019/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a interpretació del Tribunal Superior de Justícia.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la setena pregunta RGE núm. 10019/05, relativa
a interpretació del Tribunal Superior de Justícia que formula la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. Dos anys després de l’aprovació
d’una amnistia urbanística pel cas Cretu a l’illa d’Eivissa, a
través de la disposició addicional 18 de la Llei
d’acompanyament de l’any 2004, el Tribunal Superior de
Justícia ha declarat que aquesta disposició no li és d’aplicació.
Voldríem saber quina valoració fa el Govern d’aquesta
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?
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Jo crec que els seus amics d’Eivissa, que han sortit d’aquest
Parlament els han marcat un gol en pròpia porta. El tribunal en
la seva sentència fa acusacions tan dures com que legalitzar això
seria “intentar generar una incoherencia insostenible desde el
punto de vista medioambiental. Atentar contra el derecho a la
igualdad de trato. Apartarse radicalmente de las leyes que
regulan la ordenación urbanística”. I acaba dient: “el hecho de
que la disposición analizada se inserte en una ley de
acompañamiento y sin justificar su contenido en la exposición
de motivos, resta la posibilidad de obtener una interpretación
sistemática que derive de la misma ley”. En conclusió, han
iniciat vostès un camí molt perillós a l’illa d’Eivissa, de
cooperació necessària amb l’especulació i la corrupció
urbanística que tendrà conseqüències incalculables.
Vista aquesta sentència, jo crec que al final el que
aconseguiran és que el Pla territorial d’Eivissa acabi sense tenir
efectes i que és tot el contrari d’allò que vostès pretenen. I per
acabar només un exemple, el 50% dels batles de l’illa d’Eivissa
del PP estan imputats per ilAlegalitats urbanístiques. Repetesc,
el 50%...
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):
El Govern de les Illes Balears no té coneixement de cap
auto, providència o sentència en relació a la disposició
addicional 18 de la Llei de mesures d’acompanyament
tributàries administratives de inspecció pública de l’any 2004.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Miri Sr. Conseller, la sentència és de 10 de novembre del
2005 i ara entenc perquè el President del consell insular,
juntament amb el Batle de Sant Antoni acaben de sortir d’aquest
Parlament per no passar la vergonya en sentir aquesta
contestació. La sentència la té l’Ajuntament de Sant Antoni i
supòs que vostè en té coneixement.
El fet de què el tribunal digui que la norma no és aplicable
al cas Cretu, que és allò vostès defensaven, la Sra. Consellera
d’Obres Públiques també entenc perquè no ha obert la boca en
aquest plenari contestant aquesta pregunta, a pesar dels seus
intents de fer aquesta amnistia per un cas concret. El tribunal ha
dit que això no era aplicable en el cas Cretu. Per cert, Sr.
Conseller, sap a quants de casos més s’ha aplicat aquesta norma,
tan necessària a l’illa d’Eivissa? Després de 2 anys a cap, ni una
sola casa ha intentat ser legalitzada mitjançant aquesta amnistia,
excepte el cas Cretu. Mirin vostès quina urgència tenia la norma
per a Eivissa en una llei d’acompanyament?

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Interior.
EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, le voy a negar la mayor, estoy seguro que el diputado
de Ibiza que ha salido ahora mismo de la sala, ni sabía por
dónde iba su pregunta, porque su pregunta es tan genérica que
dice: “interpretación del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué
valoración hace el Gobierno de las Islas Baleares en relación
(...) sobre la disposición adicional 18 de la Ley de medidas
tributarias administrativas y de (...)?
Mire señora, no solamente en este caso, en Santa Eulària hay
otro caso también, pero como su pregunta no fijaba bien el
ámbito de la misma, yo le garantizo a usted que a través de mi
grupo parlamentario, instaré que haya una pregunta concreta
para darle a usted toda la respuesta. Y además la voy a ampliar
más, si en Ibiza hay la mitad de los alcaldes imputados por
delitos urbanísticos, en Mallorca más de 50 regidors de vostès,
de su grupo partido político, están también imputados o con
infracciones urbanísticas.
Por lo tanto, la pregunta que haga un mismo parlamentario
le contestaremos. Gracias, Sr. Presidente.
I.8) Pregunta RGE núm. 10005/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a potencialitats del binomi turisme-esport.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 10005/05, relativa
a potencialitats del binomi turisme-esport que formula el diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

3836

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 77 / 13 de desembre del 2005

EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sr. President. Descobrir en aquest cas la
bondat del món de l’esport i allò que és capaç de fer en aquest
cas un esportista, o un equip d’esport, jo crec que seria demés.
El que passa és que si ho ajuntam en aquest cas amb el binomi
turisme-esport, jo crec que la seva potencialitat encara seria
millor, sobretot per a les nostres illes
Ens agradaria saber, en aquest cas que contestés el conseller,
per a ell quines són les potencialitats en aquest cas del binomi
que se varen tractar en el fòrum de les Illes Balears celebrat
recentment a Palma. Moltes gràcies.

Patricia Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, espero que no me responda que Zapatero tiene la
culpa también de esto. En 1996 el Govern avaló un préstamo de
la empresa Yanko, con el compromiso de que se mantendría en
Mallorca y que la marca no podía salir de la isla. Una vez
pagado el crédito, el Govern vendió la marca Yanko por el
módico precio de 1 peseta. El año pasado la empresa solicitó un
nuevo préstamo de 3 millones de euros para comprar una
fábrica en la península y el Govern de nuevo le avaló.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

¿Confirma el Sr. Conseller que el Govern avaló dicho
crédito con la garantía de que la marca se mantenga en
Baleares? Y de ser así, ¿es el propietario el Govern balear de la
misma? Gracias.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
voldria comentar que les conclusions d’aquest fòrum varen ser
realment interessants en allò que fa referència al binomi
turisme-esport i mitjançant dues vessants distintes, però
complementàries. La primera és la necessitat de potenciar al
màxim el turisme esportiu, és a dir, aquell tipus de turisme que
permet poder comptar a les nostres illes amb la possibilitat de
practicar qualsevol tipus d’esport, ciclisme, golf, tennis, la vela,
etcètera. Nosaltres creim que les nostres illes compten amb les
condicions climatològiques i les infraestructures més adequades
per poder promocionar un tipus de turisme que viatge per la
necessitat o per la voluntat de practicar un esport.
Però en segon lloc, també és important lligar el món del
turisme i el món de l’esport des del punt de vista dels grans
esdeveniments esportius i que per la seva gran repercussió i la
seva gran difusió mediàtica generen notícies, generen
publicacions, generen en definitiva un millor i major
coneixement de les nostres illes en els principals mercats
emissors. Aquestes varen ser les dues principals conclusions
d’aquest Fòrum Illes Balears Esport.
Però a més, m’agradaria destacar una tercera conclusió
important que va ser la de crear un observatori permanent allà
on fos seu precisament aquesta comunitat autònoma d’aquest
observatori, perquè precisament des d’aquest observatori es
pogués anar analitzant totes aquestes conclusions que anava
comentant amb la necessitat de poder potenciar al màxim
aquestes sinèrgies que generen sempre el turisme i l’esport.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, vol intervenir?
I.9) Pregunta RGE núm. 10018/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aval de crèdit a l'empresa Yanko.
Passam a la novena pregunta RGE núm. 10018/05, relativa
a aval de crèdit a l’empresa Yanko que formula la diputada Sra.

Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Sra. Diputada, vostè quan ha avalat una lletra, es veu que
n’ha avalat moltes, es fa propietària dels béns que avala? No.
Miri, el Govern ha avalat un crèdit per a l’adquisició d’una
marca, Pielsa i com a contravalor, contra aval i en garantia
d’aquest aval el que s’ha fet és hipotecar les marques de Pielsa
i de Yanko a favor del Govern, per tant el Govern no és
propietari de les marques sinó que és titular hipotecari d’aquesta
garantia de 3 milions d’euros i que, si mal no record, n’hi puc
parlar amb més detall, el valor de les marques pujava, de les
dues, de Pielsa i de Yanko, en conjunt, pujava a 13.457.000
euros, dels quals 9.285.000 eren de Yanko, o es referien a la
marca Yanko, a totes les marques, i 4.171.000 es referien a
Pielsa.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, entonces no entiendo
cómo es posible que la empresa Yanko haya decidido cerrar
literalmente ya la fábrica que tiene en Inca y el despido de más
de 200 personas, y lo que es peor, va a suponer también el
despido de unas 120 personas, porque trabajan en diferentes
empresas relacionadas con Yanko; si es así, cómo es posible,
que usted mismo ha reconocido que tiene ciertos derechos sobre
la marca, y la empresa decida cerrar, trasladarse a Manresa,
seguir su producción en su fábrica de China -porque Yanko
tiene fábrica en China y en la India- y poder mantener, digamos,
la marca si no puede ser así. No entiendo cómo la empresa
decide esto cuando todavía no hay una resolución por parte del
Juzgado Mercantil, cuando ni tan siquiera se ha esperado a que
se resuelva, y lo único que ha hecho es amenazar a los
trabajadores porque no aceptan su plan de viabilidad, desde ese
momento decide cerrar y suprimir lo que es toda la
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productividad y actividad de Yanko en las Islas Baleares,
concretamente en Inca.
Sr. Conseller, si es esto así, ¿usted piensa hacer algo, piensa
de alguna manera ejercer este derecho sobre la marca para que
no se mueva de Mallorca y de alguna manera pueda adquirirla
cualquier otra empresa que siga con la producción en las Islas
Baleares? Porque de ser así, lo que vemos es lo que está
sucediendo: deslocalización y la marcha de fábricas y de
empresas muy importantes que hasta el día de hoy habían
generado muchos puestos de trabajo y que estas navidades
muchas familias se verán que no van a poder seguir trabajando
en ella.
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A partir d’aquí? Vostè ho ha dit molt bé, encara el Jutjat no
ha resolt l’admissió a tràmit del concurs de creditors. Si
l’empresa tanca o deixa de tanca incorre en la responsabilitat,
ella sabrà el que fa, i quan dic sabrà el que fa no ho dic d’una
manera ...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
I.10) Pregunta RGE núm. 10008/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació del Pla de seguretat a les
platges.

Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Sí, gràcies, Sr. President, i em disculparà que li doni
l’esquena, però o li don l’esquena a vostè o li don a la diputada,
...

Passam a la pregunta número 10, RGE núm. 10008/05,
relativa a aplicació del Pla de seguretat a les platges, que
formula el diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Interior, ¿cree que
se han obtenido los resultados deseados en la aplicación del
Plan de seguridad de playas durante el año 2005?
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.
Sr. Conseller, li agrairia que s’acostàs més el micròfon.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Bé, el canviïn, perquè fa estona que el tenc prop i si no em
senten és que no va bé.
Sra. Diputada, hi ha una qüestió que està molt clara: una
hipoteca dóna uns drets. I jo ja vaig dir el primer dia que vàrem
presentar el concurs de creditors o que vàrem solAlicitar ...
EL SR. PRESIDENT:
Li acosti.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Gràcies, (...) Veu, Sr. President, canviïn el micròfon, veu
com ara se sent?
El primer dia que es va presentar el concurs de creditors o
que es va anunciar la presentació del concurs de creditors ja
vàrem dir que nosaltres faríem servir els nostres drets, i això
està clar. Nosaltres tenim una hipoteca i per tant això significa,
i quan es va firmar es posava aquesta condició, si me permet,
com un coixí, almenys tendrà el Govern la garantia o tendrà
força per pressionar l’empresa perquè no disposi de la marca. I
a més, ara nosaltres som els primers, si me permet dir-ho així,
és el creditor que és el banc, però nosaltres som els titulars
d’una hipoteca, d’una càrrega que per tant pot dissuadir algunes
operacions que puguin fer que la marca se’n vagi fora.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):
Gracias Sr. President. Señoras y señores diputados, Sr.
Diputado, yo creo que si hemos de valorar la actuación de la
conselleria y de todos los municipios en el Plan de playas del
año 2005 hemos de estar contentos y satisfechos porque se han
dado pasos de gigantes en las medidas de seguridad en playas.
Por primera vez se han catalogado 355 zonas de baño, que se
han catalogado 35 de riesgo alto, 37, perdón, de riesgo alto; 101
de riesgo medio y 217 de riesgo bajo. Es la primera vez que se
dispone de una catalogación de estas características importante
para poder saber realmente y adoptar las medidas pertinentes
para la seguridad en playas.
Además se han formado 23 técnicos en relación de planes de
salvamento, 14 en Mallorca, 2 en Menorca y 7 en Eivissa y
Formentera.
Se ha redactado el borrador, que está en tramitación
actualmente, del decreto de socorristas; se han formado cursos
en la Escuela de Administraciones Públicas para los socorristas
y se han dotado a las playas de 126 transmisores móviles que
han permitido cumplir el protocolo del 112.
En definitiva, también, se han adquirido 150 tablas de
salvamento y 50 desfibriladores que están en la conselleria
actualmente para poder entregarse a primeros de año, cuando se
hagan los cursos a los socorristas, como hemos dicho
anteriormente.
Se ha creado una página web de las playas que podrá dar en
tiempo real el estado, la situación y la temperatura de las playas
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en todo momento, que se pondrá en marcha este mismo mes de
diciembre.
Y, en definitiva, se ha dado una asistencia que creo que es
importante y que lógicamente va a resultar, a redundar en una
seguridad máxima de las playas, que era el objetivo perseguido.
Y se está confeccionando ahora mismo un plan de playas, para
el quinquenio 2006-2010 que supondrá una inversión de 6
millones de euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas, para
dar ayuda a los municipios y a las zonas de socorrismo, al
objeto de dar una mayor seguridad en las playas.
Yo creo que con todo este trabajo podemos estar satisfechos
de que estamos trabajando en la dirección adecuada y que de
cada vez las playas de Baleares tendrán una mayor seguridad,
que es lo que todos perseguimos.
Gracias, Sr. Presidente.
I.11) Pregunta RGE núm. 10011/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a venda d'automòbils.

Gràcies, Sr. President. Bé, aquestes són dades sobre
matriculació de vehicles del mes de novembre, per tant són
dades oficials, no són enquestes. I segons la matriculació, la
caiguda de venda de turismes a Balears ha estat del 13,5%
respecte del novembre de l’any anterior. Però escolti bé, la
caiguda de vehicles de rent a cars ha estat del 71,3%. Per què
pot ser això? O no, podria per l’evolució del turisme cap al tot
inclòs; podria ser per la polèmica generada per l’impost sobre
el lloguer de vehicles sense conductor i tal vegada, per aquí per
aquí, trobaríem el problema; perquè que es deixin de vendre el
71% de vehicles destinats a rent a cars menys que l’any anterior
realment és molt important.
Jo no seré tan temerari com el conseller de Turisme, que la
setmana passada m’acusava de provocar la major crisi
econòmica dels darrers vint anys, però tal vegada si el president
del Govern va qualificar, en el seu discurs d’investidura, com a
delinqüència, com a delicte, experimentar amb el motor
econòmic de les Illes Balears, en aquest cas qui és el delinqüent
que ha provocat la crisi més grossa dels darrers vint anys en el
sector de l’automòbil de les Illes Balears? Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia.
Pregunta número 11, RGE núm. 10011/05, relativa a venda
d’automòbils, que formula el diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula el
Sr. Diputat.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Segons el termòmetre de venda de
vehicles que publica mensualment Marketing Systems, a les
Illes Balears s’ha produït el mes de novembre una caiguda de
venda de vehicles, de turismes, respecte del novembre de l’any
anterior, del 25,6%. En el conjunt d’Espanya únicament hi ha
hagut una baixada de vendes del 7%.
A què atribueix el Govern aquesta caiguda de venda de
cotxes? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, el mes de novembre
del 2005 es varen matricular a les Illes Balears 3.181 vehicles.
I li acab de recordar que a l’any 2002, quan vostè era
vicepresident econòmic, es matriculaven 2.754, per tant, hem
crescut respecte del 2002 més d’un 15%, la qual cosa significa
el bon moment econòmic del conjunt.
La caiguda en vehicles de lloguer no està referida, perquè les
xifres, com tothom sap, de les empreses de lloguer el mes de
novembre que compren són molt petites i es compren a principi
de temporada i no a final de temporada. Precisament, una de les
causes de la baixada de vendes és la major venda que fan les
empreses de lloguer de cotxes a final de temporada, que cada
any s’incrementen renovant la seva flota, i enguany, que no els
han pogut vendre a l’estranger n’han venut més a nivell local.

Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, en primer lloc, ja les estadístiques més recents ens
indiquen que la Direcció General de Trànsit dóna una caiguda
de la xifra de la venda de vehicles a Balears del 14,6%, per tant
no és el 25% d’aquesta enquesta. I com vostè sap, la demanda
de vehicles depèn de la demanda que fan (...) els particulars amb
béns duradors i la inversió en bens d’aquests que fan les
empreses, s’atribueix a la primera de les raons. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. SAMPOL I MAS:

Les raons bàsiques de la caiguda de vendes, com li he dit,
està més aviat en la demanda de llars i hem de comparar amb les
províncies que tenen xifres similars de parc automobilístic, la
caiguda a Balears és del 14,6%, la caiguda a Madrid és del
12,8%. Per tant, són caigudes similars.
Quines són les causes d’aquesta caiguda? L’increment del
preu del petroli, del preu de les benzines i del gasoil, fa que hi
hagi un retraïment de la demanda en aquest aspecte. També ens
ha jugat un efecte, en petita mesura, però també ha jugat un
efecte el bloqueig que vàrem tenir dels ports de la península, per
raons dels pesquers que varen boicotejar la darrera setmana
d’octubre, va fer que es retardàs tota l’entrega de vehicles, això
també explica una petita part d’aquesta retracció de la demanda.
I també la sortida en el mercat, com li deia, de molts de vehicles
de segona mà, precisament provinents de vehicles de lloguer
que es colAloquen a les Illes Balears.
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També s’ha de dir que es venen més vehicles de major
cilindrada que anys anteriors i a nivell de xifres compensa, però
no a nivell de matriculació. Moltes gràcies.
I.12) Pregunta RGE núm. 10009/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de les races autòctones.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la darrera pregunta, RGE núm. 10009/05, relativa
a foment de les races autòctones, que formula el diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.
EL SR. OLIVER I MUT:
Sí, gràcies, Sr. President. Al Grup Parlamentari Popular ens
interessa conèixer, Sra. Consellera d’Agricultura, quina és la
política que du a terme la seva conselleria pel que fa a les races
autòctones? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, per fomentar les races
autòctones s’entenen tres línies d’ajudes: activitats, difusió i
suport de les races autòctones; foment de les races autòctones i
foment de les races autòctones en perill d’extinció.
Per tant, en el pressupost abonat el 2003 es varen invertir
285.237 euros; en el pressupost abonat el 2004, 367.654 euros
i en el pressupost del 2005, que encara no està executat en la
seva totalitat, tenim en pressupost 518.220 euros.
II. InterpelAlació RGE núm. 6505/05, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
infraestructures sanitàries a Eivissa.
EL SR. PRESIDENT:
A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 6505/05,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
infraestructures sanitàries a Eivissa.
En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Patrícia Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President, señoras diputadas, señores diputados.
Sra. Consellera, en esta interpelación que plantea nuestro grupo
queremos conocer qué planes tiene la conselleria relativos a las
infraestructuras sanitarias de las Pitiusas. Y también le
preguntaremos sobre temas sanitarios que preocupan a los
residentes de las islas. Tengo que decirle que yo no soy
profesional de sanidad, mis conocimientos provienen de
conversaciones con profesionales, de las inquietudes que
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muchos ciudadanos tienen sobre los temas sanitarios y de las
experiencias vividas en esta área que tan importante es para las
personas. De hecho, si se hiciera una encuesta sobre qué es lo
que más se valora, estoy convencida de que la respuesta
mayoritaria sería la salud, a todo el mundo le preocupa sentirse
seguro en este tema y quiere que el sistema sanitario sea de
calidad y le ayude a lo largo de la vida.
Cualquiera de nosotros pedimos lo mismo, de ahí que sea un
tema fundamental que debe preocupar a los diferentes
gobiernos, autonómicos y central. Esperemos que también sea
un tema fundamental para el Govern de las Islas y sobre todo
que lo sea para usted, como responsable del área de salud y
consumo. Lo demostrará si contesta las preguntas que le planteo
en esta intervención, como he dicho al principio que son dudas
que preocupan a los residentes de Eivissa y Formentera.
Comencemos con las infraestructuras sanitarias. Por cierto,
Sra. Consellera, el plan que presentó a finales del 2004, casi a
principios de 2005, no contemplaba fechas de ejecución;
sinceramente, es la primera vez que veo un plan sin objetivos
temporales. Así es muy fácil de poder decir que se van a
ejecutar los diferentes proyectos, tiene cinco años y desde luego
usted los aprovecha, porque cada vez que sale y cada vez que
anuncia habla de que se va a poder construir o que se va a hacer
esto, pero nunca especifica en las fechas concretas que se van a
realizar. Por lo tanto, mi primera pregunta es la siguiente: con
respecto a los centros de salud proyectados para Eivissa ¿para
qué fecha está prevista su ejecución y, sobre todo, su
finalización?
Según el plan, se construirá uno en Sant Jordi, otro en
Eivissa, otro en Sant Josep y una zona básica de salud en Dalt
Vila. Son todos de nueva construcción, de los mencionados sólo
el de Eivissa concretamente, el que se construirá en el Paseo
Marítimo, se va a iniciar muy pronto, de hecho ayer se abrieron
los sobres con las diferentes empresas que pueden concursar a
su construcción, ¿pero qué ocurre con los otros? Con respecto
a los que se construirán nuevos para sustituir a otros está el de
Sant Antoni y el de Eivissa ciudad, ¿para cuándo está previsto
que se lleven a cabo estas obras?
Otra duda con respecto a este último centro de salud: se
supone que sustituirá el de Can Misses, ¿confirma que es cierto?
Por lo visto el proyecto es que el de Can Misses se convierta en
un centro de salud mental y se construya uno nuevo en lo que
llaman la unidad U8, que está cerca de lo que nosotros
conocemos como Colegio Sa Real; ¿es verdad esto de que se va
a llevar a cabo la construcción de este centro en esta zona y que
el de Can Misses se va a transformar en un centro de salud
mental, que a día de hoy esta actividad se realiza, sobre todo en
el centro des Viver, y está muy saturado este centro, como para
encima poder llevar a cabo toda la actividad relacionada con el
tema de salud mental? Espero que me responda concretamente
si es así y para cuándo se piensa llevar a cabo la ejecución de
estos proyectos.
Hablemos ahora, Sra. Consellera, de Can Misses. A día de
hoy, el número de tarjetas sanitarias en las Pitiusas supera las
121.000, esto sin contar el número de tarjetas que se
incrementan en los meses de verano cuando, por cuestiones de
trabajo, muchísimas personas se desplazan a Eivissa y además
luego están todas las atenciones que se realizan para todos los
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visitantes que recibimos. Está claro que es un número muy
amplio, de hecho el hospital Can Misses, cuando se proyectó su
construcción, estaba planteado para unas 60.000 tarjetas
sanitarias; hemos duplicado ese número de tarjeta. Y en el Plan
de infraestructuras sanitarias solamente se contemplan reformas.
Además, llama la atención, Sra. Consellera, que así como en los
otros hospitales sí se habla de las reformas que se van a ejecutar,
en el de Can Misses sólo habla de reformas, sin especificar
ninguna. A mí me gustaría, que usted ha anunciado varias veces
que se llevarán a cabo estas reformas, me gustaría que
especificara exactamente cuáles se van a hacer en el hospital de
Can Misses, aparte de las que a día de hoy están iniciadas, que
es la construcción del edificio de hemodiálisis.
Pero también me gustaría que nos centráramos en el tema de
las reformas de los quirófanos. Usted planteaba la remodelación
de cinco quirófanos, luego habló de la posibilidad de un
quirófano más, de seis, se le han hecho propuestas de los
profesionales de Can Misses diciendo que encima del edificio
de hemodiálisis se construyan los quirófanos allí para conseguir
el número de ocho, que es el número que consideran ideal para
hacer frente a todas las intervenciones quirúrgicas que se
necesitan en este hospital. Pues bien, usted ha desoído estos
consejos, de hecho, además, se le dijo que se construyeran
primero los del edificio de hemodiálisis y así se podrían cerrar
los del hospital, o sea poder utilizar primero los de hemodiálisis
y luego cerrar los del hospital para evitar problemas que han
ocurrido en otros hospitales, sobre todo temas de infección y de
todos los trastornos que suponen las reformas que se llevan a
cabo en este aspecto. Pues bien, Sra. Consellera, me gustaría
que nos explicara al final cuántos quirófanos se van a construir,
si se van a hacer todos en el hospital o si hay la posibilidad de
que se hicieran en lo que es el edificio de hemodiálisis.
En el mes de septiembre, pasando a un tema que además
ocupa muchas páginas en los medios de comunicación de
Eivissa y Formentera, en el mes de septiembre el presidente del
consell insular, el Sr. Pere Palau, instó al Sr. Matas a que fuera
a Madrid y que pidiera la construcción de un nuevo hospital
para Eivissa. ¿Qué ocurre? Que está claro que esta petición era
un brindis al sol, porque, como usted bien sabe, a día de hoy las
competencias se tienen asumidas y la construcción de nuevas
infraestructuras corresponde en este caso a la comunidad.
También es verdad que en su momento el Sr. Matas, presidente
de esta comunidad, no planteó la construcción de un nuevo
hospital, lo que se fue a pedir dinero contante y sonante, para
poder cubrir el déficit que había y que hay a día de hoy en la
sanidad de nuestras islas. Por lo tanto, ni tan siquiera se planteó
en Madrid este tema. Lo que sí es verdad es que el gobierno del
Sr. Zapatero pues sí que se preocupó de destinar un dinero,
importante para esta comunidad, a usted siempre le parece poco,
pero sin ninguna obligación, sin ninguna obligación, me parece
poco, pero si tenemos en cuenta que no tenía ninguna obligación
me parece mucho; teniendo en cuenta que cuando se llevó a
cabo el traspaso de competencias a ustedes sí que les parecía
que estaban muy bien dotadas esas competencias, por lo tanto
ahora no entendemos - Sr. Fiol no se enfade, que estoy hablando
con la Sra. Consellera, no, lo que hay que decir, lo estoy
diciendo claramente...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, Sra. Diputada, continuï, per favor no intervenguin.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Es él, se está dirigiendo a mi, se está dirigiendo a mí.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, no intervenguin, Sr. Conseller, per favor.
(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Está usted dirigiéndose a mí, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, per favor. Sr. Conseller, li deman per favor.
Sra. Diputada, continuï.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. Sra. Consellera, lo que le comentaba,
con respecto a la solicitud de un nuevo hospital para Eivissa. Yo
le voy a hacer una serie de preguntas, además muy concretas:
primera, ¿qué concepto tiene usted de nuevo hospital? ¿Para
cuándo es el nuevo hospital? ¿Cómo se financiará su
construcción? ¿Dónde su ubicará? Y ¿por qué considera usted
que es necesaria su construcción? Si es capaz de contestar a
estas cinco preguntas entiendo que el tema del hospital de
Eivissa estará más que claro.
Continuemos ahora con el hospital de Formentera. Por
cierto, un hospital que no figuraba como tal en el programa
electoral del Partido Popular, figuraba como un centro cuasi
hospitalario, lo que está claro es que cuando ustedes llegaron
asumieron el gobierno de estas islas, asumieron también la
construcción de este hospital, con lo cual está claro que la idea
era buena, la idea de ese hospital en Formentera era buena y por
lo tanto una idea buena del pacte de progrés.
Hay un tema que preocupa mucho a los ciudadanos de
Formentera, Sra. Consellera, sobre todo a las ciudadanas, es el
hecho de poder dar a luz. Preocupa mucho, ellos siempre han
reclamado el derecho a nacer y a morir en Formentera, y
preocupa mucho si van a poder llevar a cabo sobre todo lo que
es el alumbramiento. Está claro que es debate, un debate que
existe además dentro del sector profesional, y me gustaría, no a
mí, me gustaría que contestara a las ciudadanas de Formentera
si su deseo de poder dar a luz en Formentera se va a poder llevar
a cabo, porque, entre otras cosas, es un tema que, como digo,
preocupa básicamente a ellos.
A partir de ahora le voy a plantear otra serie de problemas
que entendemos están incidiendo de manera importante en la
sanidad de Eivissa y Formentera, empecemos con el tema de las
intervenciones quirúrgicas por la tarde. Usted, yo le he hecho
una pregunta aquí y usted me contestó que sí se hacían pero que
por otro lado no había financiación; de momento se han
empezado a hacer, pero sólo hasta el mes de diciembre. ¿Por
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qué, Sra. Consellera, si son necesarias estas intervenciones
quirúrgicas por qué sólo hasta el mes de diciembre, por qué no
se mantiene poder operar por las tardes para poder evitar esa
lista de espera? Una lista de espera que también me gustaría que
comentáramos, porque resulta que hay esa promesa de que
pasados los seis meses los pacientes podrán decidir si quieren ir
a la clínica privada a operarse. ¿Qué ocurre con esos pacientes
que no quieren ir a la clínica privada, se les borra de la lista o
pueden permanecer en la lista del hospital hasta que en el
hospital se les pueda operar? Y ¿qué ocurre con aquellos
pacientes que en ese día no pueden ser operados, también se les
borra de la lista? Me gustaría que también nos explicara, porque
sí que hay cierta preocupación de pensar si no voy qué pasa.
También hay otro tema que es muy importante y es la falta
de determinados servicios que no se dan en un hospital de
referencia, como es el hospital de Can Misses, y les voy a
mencionar algunos y uno que, a mi entender, realmente me dejó
muy preocupada, es neurocirugía. Sra. Consellera, ¿usted sabe
que no se pueden desviar accidentes de tráfico al hospital de
Can Misses porque no hay neurocirujano? ¿A usted le parece
lógico que un hospital como éste no tenga un servicio de
neurocirugía y que todas las personas víctimas de accidentes de
tráfico se tengan que enviar a una clínica privada?
Sinceramente, nosotros entendemos que es un servicio básico
que se tiene que incorporar.
Lo mismo el de hemodinámica, está este conflicto que hay.
Está sucediendo que los pacientes, que nunca se habían quejado
de venir aquí a Son Dureta, cuando había que hacer el tema de
hemodinámica, resulta que ahora se tienen que ir porque usted
ha firmado un convenio con una clínica privada, y muchos de
ellos no quieren. ¿Sabe lo que ocurre? El protocolo es el
siguiente: Can Misses envía el paciente a esta clínica privada,
viene un médico de Barcelona, opera y se va inmediatamente;
si hay algún problema, si sucede algo tienen que esperar al día
siguiente a que venga el médico, y si la cosa se agrava se envía
a la UCI de Can Misses, ¿a usted le parece eso un servicio de
calidad, Sra. Consellera? Y ¿por qué no se informa de la
posibilidad de que puedan venir aquí a Son Dureta, si ellos
escogen venir aquí, por qué se tiene que ir directamente y
obligatoriamente a la clínica privada? Nosotros entendemos que
es un servicio que se tiene que ofrecer en la sanidad pública,
puesto que para eso los ciudadanos pagan sus impuestos, para
una sanidad pública de calidad.
Me queda poco tiempo, quiero hacerle también otra pregunta
que es importante: ¿usted sabe que en el hospital de Can Misses
no se llevan a cabo intervenciones de ligaduras de trompa ni
vasectomía? En los dos años y medio que usted es consellera no
se ha realizado ni una, ni tan siquiera con el método Esure, que
era el que anteriormente se utilizaba; y que no hay ni lista de
espera, que aquellas mujeres u hombres que quieran esas
intervenciones no pueden hacerlo, y sí, tienen la opción de irse
a una clínica privada pagando, pero no son muchas las personas
que puedan hacerlo, y no hay ni lista de espera; llegan, se les
dice que se les apuntará, la lista se mete en un cajón y ahí queda
olvidado.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Acabo, acabo, Sr. Conseller, perdón, Sr. Presidente. Para
terminar, decirle que estas dudas que nosotros le planteamos y
que nos preocupan sinceramente, ya le digo es un reflejo de
hablar con ciudadanos y ciudadanas de Eivissa que ven como
una, hasta ahora, es verdad, la sanidad pública en Eivissa
además es de una categoría muy buena, los profesionales de la
sanidad pública de Eivissa y Formentera son personas que se
dedican con esfuerzo y con ganas a su trabajo, pero
curiosamente, ante estos profesionales, Sra. Consellera, en
algunos se está llevando a cabo unas tácticas de persecución por
no tener la misma opinión o por discrepar con respecto al
gerente de Can Misses. Es mi última pregunta, Sra. Consellera:
¿qué le parece a usted la política que están llevando a cabo el
gerente del hospital de Can Misses, que por no estar de acuerdo
con su política a la hora de gestionar el hospital de Can Misses,
a profesionales que llevan muchos años trabajando, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, vagi acabant.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, acabo. ... se les retira de su servicio, Sra. Consellera,
¿esto le parece a usted una práctica democrática del siglo XXI?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la representant
del Govern, l’Hble. Sra. Consellera Aina Castillo Ferrer.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé, bon dia a tots el
primer de tot, i jo li he de dir, Sra. Abascal, que li agraesc
aquesta interpelAlació, sincerament li agraesc moltíssim, és com
aquell que diu: me alegro de que me haga usted esta pregunta.
I també m’alegra que a la fi vostès s’interessin per les
infraestructures sanitàries de l’àrea de salut d’Eivissa i de
Formentera, amb un interès real, no amb un interès purament
mediàtic.
De les infraestructures, aquesta interpelAlació anava per a
infraestructures, per tant me perdonarà si no duc qualque dada
de les quals vostè m’ha demanat quant als serveis, jo pensava
que, la Mesa jo crec que és massa generosa, perquè l’ha deixada
intervenir per a altres temes, però en qualsevol cas, jo estic
disposada a tot allò que tengui en aquest moment contestar-li.
Però quant a infraestructures, miri, aquest Govern té,
efectivament, un interès real de millorar la salut dels nostres
ciutadans i millorar sobretot els serveis assistencials dels nostres
ciutadans, també a Eivissa i Formentera; un interès real perquè
en això sí que estam d’acord, crec que la salut és el que més
preocupa les persones, a part de tots els altres temes,
probablement la salut, si feim una enquesta, o s’han fet, de fet,
és el que més ens preocupa. I per això a Eivissa i Formentera,
a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, no només milloram les
infraestructures sanitàries, sinó que milloram els recursos; hem
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augmentat el pressupost de manera més que considera de quan
vostès gestionaven la sanitat pública a l’àrea de salut d’Eivissa
i de Formentera. En aquests moments, no record exactament les
dades que són, però sí que li puc dir que enguany el pressupost
va créixer un 14% i per al 2006 continuarà pujant, de fet a nivell
global de la comunitat autònoma el pressupost que aquest
govern destina a la sanitat pública de les nostres illes, a atendre
la necessitat sanitària dels ciutadans de les nostres illes quasi és
un 50% més del que vostès hi varen dedicar, supera en més dels
1.000 milions d’euros, cosa que no s’havia fet mai en aquesta
comunitat autònoma.
Però no només això, no només milloram els recursos
econòmics, milloram també els serveis. Per exemple, a l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera li puc dir que tenim els millors
resultats en llista d’espera. Jo sempre he dit que no faré política
amb la llista d’espera, només diré el que està passant,
efectivament, perquè és un tema prioritari per a aquest govern;
és un tema de cada dia, és un tema en què ho podem fer gràcies
a l’esforç dels professionals, que vostè ho ha dit, són magnífics
també els professionals de l’àrea de salut d’Eivissa i de
Formentera, i gràcies a aquest esforç podem aconseguir els
objectius de llista d’espera que ens hem marcat, que és que cap
pacient, per exemple, esperi més de sis mesos per a una
intervenció quirúrgica. Però és un esforç de cada dia, estam
millorant la llista d’espera.
Hemodinàmia. Vostè critica aquest servei, jo li puc dir que
en aquest moment hi ha 72 persones, des que es va posar en
funcionament, que és aquest estiu, crec que és el mes de juny
que es va posar en funcionament, que no han hagut de
desplaçar-se fins a l’illa de Mallorca perquè s’han pogut fer
aquesta prova, aquesta intervenció a Eivissa, a una clínica
privada sí, però pagat pel sector públic i amb uns nivells de
qualitat. Per tant, jo valor molt positivament que aquestes
persones no hagin d’anar a Mallorca, amb tots els inconvenients
que pot tenir.
Hem millorat el servei d’urgència de Formentera; hem posat
el servei d’urgència del centre de salut des Viver, 24 hores, la
qual cosa també ha millorat molt l’assistència urgent que se fa
a l’Hospital de Can Misses, hem incorporat l’acompanyant a
l’helicòpter de Formentera i moltes altres coses perquè volem
millorar el servei sanitari a l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera. Però no només milloram els recursos econòmics i
milloram el servei, a més milloram les infraestructures
sanitàries i a més, per això Sra. Abascal li agraesc la pregunta.
Vostè sap què estam fent en aquest moment a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera? Una cosa que no s’havia fet mai, estam
fent un hospital, l’Hospital de Formentera, real, no un dibuix
damunt un paper, s’està construint i la convit que vengui a
visitar-lo quan vulgui. Tres grans reformes a l’Hospital de Can
Misses, pediatria, diàlisi, aquestes dues estaran enllestides
d’aquí a poc temps i se podran obrir dins el primer semestre de
l’any que ve. I estam projectant la reforma del bloc quirúrgic,
després si vol en podem parlar.
I a més, d’aquest hospital i aquestes tres grans reformes de
l’Hospital de Can Misses feim 4 nous centres de salut. Feim el
centre de salut de Vila, li demani a l’ajuntament per què s’ha
retardat tant, s’hagués pogut començar molt abans, però bé,
celebr que finalment s’hagin pogut obrir els sobres i se puguin
començar les obres. Sant Josep, Sant Jordi i Sra. Abascal, Sant

Antoni, avui he vist unes declaracions seves d’ahir..., s’està fent,
no ha començat l’obra, però tenim el projecte, tenim el solar i
tot d’una que tenguem l’interès general, no crec que tardi molt,
podrem començar les obres, s’està fent el centre de salut de Sant
Antoni. Un hospital, 3 grans reformes a Can Misses i 4 nous
centres de salut i que podrien ser 5 si l’Ajuntament de Vila ens
donés el solar per fer el nou centre de salut d’Eivissa, que és el
centre de salut de l’Eixample.
Sra. Abascal, ja li dic, he d’agrair aquesta pregunta, totes
aquestes actuacions tenen una inversió de 36,5 milions d’euros,
dels quals 22 milions ja estan en marxa, ja s’estan aplicant en
aquests moments. I a més de tot això, reorganitzam l’ordenació
sanitària territorial d’Eivissa perquè l’atenció sigui la millor.
Divendres passat vàrem crear en el Consell de Govern dues
zones bàsiques més, la de Sant Josep i Sant Jordi, de tal manera
que redistribuïm les targetes per donar un millor servei als
ciutadans.
Per tant, Sra. Abascal entenc perquè m’alegr de què me faci
aquesta interpelAlació. La veritat és que estic contenta, entenc
que amb les seves paraules dóna suport a la gestió d’aquest
Govern, celebra la gestió sanitària que s’està fent per part
d’aquest Govern a l’Àrea d’Eivissa i Formentera i supòs que
això també farà que aprovi els nostres pressuposts perquè
comparteix almanco les actuacions que volem dur a terme.
Vostè diu, el Pla d’infraestructures no conté terminis, clar que
no conté terminis, el primer pla d’infraestructures d’aquestes
illes allò que contemplen són les necessitats en infraestructures
i per això podem incloure fins i tot, perquè sempre hem dit que
és dinàmic, altres actuacions que inicialment no estaven
previstes. Els terminis els marquen els pressuposts i jo cada any
comparesc aquí a explicar quins seran els terminis d’execució
d’aquestes infraestructures.
Centre de Salut de Vila, començarà ara, necessit la
colAlaboració de l’Ajuntament de Vila, jo li dic que s’ha
retardat, li ho he dit al batle i a posta li ho dic a vostè aquí, crec
que l’Ajuntament de Vila no s’ha portat bé, ha retardat aquest
projecte tot el que ha pogut, però finalment no li ha quedat més
remei que treure-ho endavant. Supòs que l’adjudicarem prest,
sinó hi ha més retards injustificats i podrem començar les obres
amb un termini d’execució de 12 mesos.
El centre de salut de Sant Antoni, el centre de salut de Sant
Josep i el centre de salut de Sant Jordi, confiï en què se puguin
licitar les obres en el primer semestre del 2006, posar la primera
pedra i en un termini d’execució també estiguin enllestits en el
primer semestre del 2007. No se preocupi que estaran fets el
primer semestre del 2007, no li puc concretar perquè depèn
també de la colAlaboració d’aquests ajuntaments i de quan se
licitin les obres, però en qualsevol cas són els temps d’execució
prevists. Eixample, depèn Sra. Abascal de què l’Ajuntament de
Vila me cedeixi un solar, jo no puc fer res si no me cedeixen un
solar i com que no m’ho han cedit en aquest moment, jo per
tant, no puc fer aquest centre de salut. Si vostè aconsegueix que
l’Ajuntament de Vila ens doni suport en aquesta iniciativa no
farem 4 centres de salut, en farem 5 a l’Àrea de Salut d’Eivissa
i Formentera.
Número de targetes sanitàries. Efectivament, en aquest
moment hi havia, és la darrera dada que m’han donat 121.466
targetes sanitàries, per cert Sra. Abascal, me fa gràcia sentir-la
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a vostè que diu que s’han duplicat les targetes sanitàries i
després que ZP, el Sr. Rodríguez Zapatero no té cap obligació
de millorar el finançament sanitari de les nostres illes,
precisament si se dupliquen el número de targetes sanitàries i ve
molta més gent a veure-ns i empra els recursos sanitaris, el Sr.
President del Govern central té tota l’obligació de millorar el
finançament, no d’allò que ha fet, evidentment, perquè aquests
63 milions vénen a cobrir dèficits. Nosaltres ja posam més de
200 milions d’euros més d’allò que ens dóna Madrid per
destinar a la sanitat. En qualsevol cas, estic contenta de què
cerqui la coherència i que efectivament si hi ha un augment de
targetes sanitàries hi ha d’haver un augment de finançament.
Reformes de Can Misses, crec que ja li he dit perquè hi
havia una altra pregunta. Pediatria i diàlisi estaran enllestides
immediatament, se podran inaugurar o podran començar a
funcionar el primer semestre del 2006. Quiròfans, vostè me deia
que els professionals me demanen que faci 8 quiròfans damunt
diàlisi. Sra. Abascal, jo li he de dir una cosa, a nivell personal,
persones que vostè coneix diuen tot el contrari que diuen en els
mitjans de comunicació. A nivell personal reconeixen que 6
quiròfans, que són els que nosaltres farem, són suficients per la
demanda que té actualment l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, li ho dic perquè me consta i ho sé cert, a nivell
personal reconeixen que és veritat. No se poden fer damunt de
diàlisi, jo ho he demanat perquè m’ho va traslladar a més el Sr.
Ramon, a mi no m’ho ha demanat cap professional, m’ho va
demanar el Sr. Ramon d’Esquerra Unida l’altre dia i vaig dir,
contemplaré la possibilitat i vaig fer la consulta a l’arquitecte.
Me va dir que no és absolutament impossible, però això farà que
se retardi l’obra de quiròfans i l’obertura de diàlisi de 2 a 3
anys, no és impossible tècnicament, però que és complicadíssim
i que farà que se retardi. Per tant, he optat per fer-ho com està
previst.
Ara això sí, Sra. Abascal, perquè jo sempre en sanitat
sempre he mantingut el mateix. En aquest sentit vostè i jo no
ens hem de barallar, hem de colAlaborar i jo estic disposta a
plantejar, quan estigui finalitzat el projecte de l’obra de
quiròfans, la reforma, asseure-nos a una taula i mirar com l’hem
de dur endavant, perquè efectivament és una obra complicada
i no li he de contar res perquè vostès duen anunciant aquesta
obra molt de temps i mai s’han atrevit a dur-la endavant, o no
han volgut dur-la endavant. En qualsevol cas és una obra
complicada perquè s’ha de reformar el bloc quirúrgic, mentre
lògicament continua l’activitat assistencial. Per tant, jo li oferesc
que ens asseguem i que si hi ha un criteri tècnic, un criteri
professional, que ens diguin quina és la millor manera de dur-la
endavant. Probablement seran dues fases perquè no quedarà més
remei. Però en qualsevol cas jo estic disposada a escoltar
qualsevol opinió, qualsevol opinió lògicament que sigui prudent
i que no cerqui el rèdit polític perquè jo crec que és el que no
volen els ciutadans d’Eivissa i Formentera. Per tant, en aquest
cas estic disposada a xerrar i contemplar alternatives, una
vegada estigui finalitzat el projecte.
I el nou Hospital d’Eivissa, vaig acabant. Miri, no és un
brindis al sol el que va fer el President de la comunitat, el Sr.
Matas, el Govern central paga l’Hospital d’Astúries, per què no
ens pot pagar l’Hospital de Son Dureta? Per què no ens pot
pagar l’Hospital d’Eivissa? Simplement perquè no vol, per
motius polítics, paga l’Hospital d’Astúries. Per tant, això no és
una qüestió de competències, és una qüestió de voluntat política.
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El President del consell insular me va plantejar a un moment
determinat per què no fèiem un estudi de les necessitats en
infraestructures que tenia Eivissa, no només a curt termini, que
és allò que estam duent endavant, sinó a mig i llarg termini i
plantejar-nos un nou hospital, per què no? I la meva resposta va
ser, si el President del Consell Insular d’Eivissa m’ho demana,
farem un estudi, valorarem les possibilitats que hi hagi i
prendrem una decisió.
Aquesta ha estat la postura d’aquesta conselleria. En
qualsevol cas jo crec que també per fer això serà necessari un
acord amb l’Ajuntament de Vila, li avanç que li he demanat
solars a l’Ajuntament de Vila per fer una escoleta, una guarderia
per als professionals de Can Misses, no hi ha hagut manera, per
fer un aparcament i no hi ha hagut manera. Ara veurem que si
per fer un nou hospital o per ampliar l’actual n’hi haurà, no ho
sé. En qualsevol cas a l’octubre aquest Parlament va acordar fer
aquest estudi i és allò que hem iniciat i en qualsevol cas (...).
On, com i quan? Lògicament hem de tenir temps per estudiarho, seria bastant imprudent per la meva part avançar-los en
aquest moment quin és el resultat d’aquest estudi quan no fa ni
un mes que se va acordar que se faria.
En qualsevol cas Sra. Abascal, vostès van a remolc. Vull dir,
el President ja va presentar aquesta proposta, ja se va presentar
aquesta iniciativa, igual que el centre de salut de Sant Antoni i
vostès van a remolc. En qualsevol cas és igual, ja li dic, en salut
hem d’estar d’acord i en qualsevol cas estarem d’acord. Però
vostès no vulguin inventar la pólvora perquè ja està inventada
en aquest moment.
I per finalitzar l’Hospital de Formentera. Bé, una idea del
pacte de progrés, un dibuix a un paper, res més Sra. Abascal.
Quan jo vaig arribar vaig haver de licitar el projecte, licitar
l’obra i fer el seguiment de les obres. Per tant, idea del pacte de
progrés? Relativament. I tenir els fills allà, se tenen fills allà en
aquest moment, el que volem és que se tenguin amb garanties,
aquest hospital tendrà un paritori, de tal manera que les dones
puguin parir amb garanties. En aquest moment estam mirant la
millor manera perquè efectivament les dones de Formentera
puguin tenir els seus fills a Formentera.
Altres temes, no tenc temps de contestar-li, però en
qualsevol cas estic a la seva disposició en torn de rèplica o
contrarèplica. Però queden fora del marge de la interpelAlació
d’infraestructures sanitàries que s’estan fent a Eivissa.
Lògicament el que sí li contestaré és que persecució política res
de res, no hi ha cap persecució política, li ho dic així de clar,
contra cap professional, a l’inrevés...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera per favor.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Vaig acabant, President. Jo només tenc paraules d’agraïment
per als professionals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
que fan un gran esforç. Però en qualsevol cas Sra. Abascal,
vostès ara demanen allò que ja estam fent, ho celebr, esper que
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això vulgui dir que dóna suport a la gestió sanitària d’aquest
Govern i per tant, en qualsevol cas també dóna suport als
pressuposts.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per fixar la posició per part del Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Sra. Abascal, en general estic d’acord
en els temes que vostè ha plantejat en la interpelAlació, jo crec
que és oportuna. Però he dir-li que hi ha una part que jo crec que
no és absolutament exacte, quan vostè ha dit que no estava
temporalitzat el Pla d’infraestructures 2004-2010, jo crec que té
una temporalització, realment insuficient, però sí hi ha algunes
afirmacions. Per exemple, finalització de les obres de l’Hospital
de Formentera, abril de 2005. D’això no se n’ha parlat, però
evidentment duim un grau de compliment que no és massa
elevat. I després hi ha un gràfic aquí d’inversió que per exemple
el centre de salut de Vila es feia el 2004-2005, a finals del 2005
estava acabat. Veig que encara no està acabat. I centre de Sant
Antoni i Can Misses es començaven el 2005, segons aquest
gràfic, però això sembla que no va així.
En definitiva, és cert que no estava molt temporalitzat i fins
i tot, no estava estudiat. Jo crec que hi ha un reconeixement
explícit fet per la consellera, es va fer sense estudi. Ara han de
fer un estudi de les necessitats d’Eivissa i Formentera, ara. Per
tant, es va fer sense estudi. Bé, jo crec que hi ha un retard
important, és molt fàcil treure aquests papers, la Sra. Consellera
sol parlar que el pacte només tenia papers, és molt fàcil treure
aquests papers, però hi ha un retard realment important. En el
cas de l’Hospital de Formentera és claríssim, la consellera diu
que només havia trobat papers per part del pacte i en canvi, diu
que el centre de salut de Sant Antoni està en marxa, està en
marxa i també només hi ha papers. Aquí no es veu tot igual,
segons siguin els casos. Reformes de l’Hospital de Can Misses,
està en marxa, efectivament, pediatria i diàlisi avançades, supòs
que a punt d’inaugurar properament. I ha hagut de parlar del
bloc quirúrgic que no estava previst, donada la situació
desastrosa que hi havia. De les altres coses que vénen aquí, com
consultes per exemple, no hi ha cap programació.
Bé, en definitiva jo crec que pel que fa a centres de salut
duim un retard considerable, no està començat cap d’ells, a
pesar de què la temporalització que figurava com a mínim en el
gràfic indicava que hauria d’estar-hi. Es fa un retret a
l’Ajuntament de Vila i jo no som qui per defensar-lo,
segurament han fet moltes equivocacions, però també ha fet una
cosa, el centre de salut de Vila es podrà fer gràcies a una
operació de cessió de crèdit que fa l’Ajuntament de Vila, cosa
que a la passada legislatura es negaren sistemàticament tots els
ajuntaments del PP, tots els ajuntaments del PP, en aquest cas
per a les escoles es negaren a fer aquestes operacions. Bé, en el
cas de Vila vostè aconseguirà que es pugui construir el centre de
salut, gràcies a què l’Ajuntament de Vila li fa aquest favor, que
no en té cap ni una obligació. Sra. Consellera, això serà així.

I passem als centres de salut, anam amb retard, no s’avança
en el ritme que seria desitjable. Passam a l’Hospital de Can
Misses, ja hem dit que les reformes també més tard del que
estaven previstes de pediatria i diàlisi estan pròximes a
inaugurar-se, bloc quirúrgic ja ho veurem. Però els problemes
de l’Hospital de Can Misses són més greus. Falta una visió
global de què se’n vol fer d’aquest hospital i surt aquesta idea
d’un nou hospital a Eivissa que s’estudiarà. Ja dic, perquè abans
no s’havia estudiat, ara es faran estudis en relació a l’Hospital
d’Eivissa. Bé, jo quasi podria dir on anirà aquest nou hospital
d’Eivissa, els que són d’Eivissa ho coneixen, cap a la Via
Romana, o un annex que se pugui fer a qualsevol altra banda.
Allò que és impressionant és la desviació que s’està fent cap a
la clínica privada durant tot aquest temps. Un seguit de
respostes que tenc, una la tenia d’abans i les altres les he trobat
avui a la casella. Havia preguntat cost de tres operacions bastant
menors que s’havien fet en aquesta clínica privada, això era el
mes d’agost, la resposta 8.274 euros. Ja està bé.
Però bé, avui he trobat la resposta de fa uns dies, concerts
amb aquesta clínica privada, 2.456.000 euros. Allò que s’ha
aportat a aquesta clínica privada 2004 i primer semestre del
2005, 3.759.000 euros. És realment..., aquest jo crec que és gran
problema de Can Misses. Can Misses jo crec que tenia un
prestigi dins els hospitals de les seves característiques, l’està
perdent, s’està perdent qualitat i s’estan desviant de manera
intencionada a clíniques privades. Per exemple, les operacions
que sortien un 80% més barates si s’anava a una clínica privada,
dit per la pròpia consellera, aquí mateix i l’endemà el seu gerent
va haver de reconèixer, després d’haver-se resistit molt de
temps, que era necessari fer operacions a la tarda a l’Hospital de
Can Misses.
Efectivament, jo crec que hi ha una mala gestió, que no es
du bé el tema de Can Misses, de les obres necessàries i d’aquest
estudi perquè el gerent està massa ocupat en la persecució,
depuració, política dels professionals de Can Misses. Van 7, el
darrer el responsable de cardiologia, estam parlant de
responsables tècnics i que se’ls treu fora perquè no són de la
corda política del Sr. Gerent i al mateix temps colAloca de
manera ilAlegal, sentenciat pel Tribunal Superior de Justícia, a
la seva família, a família de dirigents del PP. I colAloca de
manera ilAlegal a pediatres i com està tan ocupat en aquestes
coses, segurament no pot fer un pla global de reforma i de posar
al dia l’Hospital de Can Misses que té moltes possibilitats si es
treballa correctament i té el solar, efectivament, per fer les
ampliacions que siguin necessàries. I el bloc quirúrgic a mi, tots
els particulars, tots els professionals, me diuen que és insuficient
el que s’està fent i que serà un desastre fer les obres del bloc
quirúrgic...-acab ja mateix Sr. President-, la qual cosa vol dir
que moltíssims més pacients es desviaran, cosa que li agrada
molt a aquesta gerència, cap a clíniques privades perquè no se
podran operar a Can Misses.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té
la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Abascal, heu començat
parlant de què volem, o exigim, un sistema sanitari de qualitat.
La consellera també us ha dit que sí, també i a mi m’agradaria
que li demanàssiu si vol un sistema sanitari de qualitat públic o
privat? Perquè crec que ningú dubta que necessitam, que volem
tots els que som aquí dins un sistema sanitari de qualitat, però
hem de saber si el Govern el vol públic o el vol privat. Aquests
dos anys la majoria d’increments de despesa se n’han anat cap
a la privada.
Després, parlàveu de què no hi havia objectius temporals.
No hi ha dates en el pla..., ho ha dit el Sr. Ramon, n’hi ha
qualcuna de ben curiosa, per exemple el de Formentera diu que
s’havia d’iniciar el 2004, va començar el 2005..., clar no en
poden posar moltes perquè després passa el que passa. N’hi ha
un, per exemple el de Son Dureta, que no és d’Eivissa, que
només diu que acabarà el 2010, no diu quan començarà. Hi ha
tot això. Però jo sí li diré quan començaran les obres d’Eivissa,
l’any que ve, perquè l’any que ve sempre ve. El 2003 la
consellera ens va prometre per a l’any que ve, nosaltres vàrem
entendre el 2004, però ara ja veim que no, ens va prometre el
bloc quirúrgic, pediatria i no sé quina altra cosa, ho tenc apuntat
per aquí, el bloc quirúrgic i diàlisi a Can Misses. Això era el
2003, se suposa que a finals del 2005 ha d’estar acabat. Què ens
ha promès el 2005, per a l’any que ve? Una altra vegada el bloc
quirúrgic. Per tant, les obres se faran l’any que ve, que sempre
ve. És graciós, però també és molt trist i patètic que sigui així.
No li poden posar més que “sólo reformas” a Can Misses
perquè no saben què faran, no saben ni si en volen fer. Tenen un
pla, aprovat a finals del 2004, el Pla d’infraestructures sanitàries
2004-2010, a finals del 2004 l’aproven, a mitjan del 2005, o una
mica abans el President del Consell d’Eivissa i Formentera
demana un nou hospital i enlloc de dir-li: “no, tenim un pla que
no té ni mig any i dir-li que de moment no és necessari un nou
hospital”, diuen: “farem un estudi”. Per tant, o això està fent
sense estudis i no val un duro ni per a Eivissa, ni per a
Formentera, ni per a Mallorca, ni per a Menorca i per tant,
s’hauria de tornar fer. O gastarem doblers en estudis per tenir
content el President del Consell d’Eivissa i Formentera i a la
vegada, mentre tant, anirem desviant pacients a la privada.
Per tant, no és estrany que passin aquestes coses, no és
estrany que els horabaixes no s’operi a l’Hospital de Can
Misses, no és estrany. Preocupa tot el que heu exposat de
sistemes de neurocirurgia, de les operacions de vasectomies i
que no se fan a Can Misses. Clar, aquí és evident que ha de ser
la millor llista d’espera, és Eivissa i Formentera, si no fan llista
ningú espera. Per tant, realment és difícil.
Estan reorganitzant l’assistència sanitària a Eivissa, en
aquest moment el que estan fent és desviar pacients a la privada,
cada dia més. Per tant, és evident que el Govern actual no té cap
culpa de res, ja ho sabem, són els que varen gestionar un any i
mig just la sanitat d’aquestes illes són els culpables de tot. El
Partit Popular no en té culpa de res. Jo sobre el finançament sí
que crec que en ZP, no perquè sigui en ZP, sinó perquè és el
President del Govern de l’Estat i sí ens hauria de donar més
finançament. Però també ho pensava del Sr. Aznar i ja ho
havíem pensat abans amb el Sr. González. Vull dir que amb
això nosaltres sempre serem coherents.
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Per tant, fan un hospital, tres grans reformes a Eivissa, l’any
que ve tornaran fer aquestes grans reformes perquè no estaran
acabades. Jo no sé què li he de dir més. Ah! La consellera li ha
dit a vostè que estan demanant coses que ja estan fetes. A mi
m’agradaria que vostè, que és qui l’ha interpelAlada, li
demanàssiu si escriure-ho damunt un paper és ja està fet. Jo
havia posat una vegada l’exemple de l’Hospital de Formentera,
que la gent de Menorca se pensava que l’Hospital de
Formentera ja estava fet, perquè com que havia sortit tantes
vegades damunt el paper dels diaris s’ho havien cregut. I clar,
això a Formentera sí, però a Formentera són menys que els que
són fora i només ho veuen pels diaris i ven. Sí que està fet per
a segons quins votants. Per tant, li agrairia que li demanés
aquestes coses.
I res més. Insistir, això sí, a veure si el sistema sanitari de
qualitat el volem públic o privat?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Munar.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
principi agrair als companys del Grup Popular d’Eivissa i
Formentera, que malgrat sempre quan hi ha temes referents a les
Pitiüses siguin ells els que ho defensin, avui me deixen ser a mi,
això implica dues coses. Una, confiança que agraesc i l’altra, el
pudor intelAlectual que denota intelAligència política, perquè si
un surt a xerrar de quasi tot, de vegades té el perill de dir
autèntiques barrabassades. I sobretot, quan no sap què ha de dir,
diu coses que no vénen al cas. Infraestructures, noves
infraestructures i acabam xerrant del gerent, acabam xerrant de
no sé quines lligadures. És a dir, això no té ni cap ni peus, fins
i tot la premsa vós ho diu diàriament, l’oposició que feis és tan
patètica que és preocupant, és que per a un Govern ha de ser
trist veure que la... Me parlau fins i tot de..., he sentit
autèntiques barrabassades, com fer de Can Misses un hospital
monogràfic de salut mental. És a dir, allò que ja no fa ni
Gàmbia, hi ha ilAluminats que s’atreveixen a dir-ho... Per amor
de Déu! A qui en el segle XXI se li ocorr dir aquestes coses?
Però vaja, dit això, no passa a ser una llàstima més d’haver
de suportar aquesta oposició tan feble, jo vós diria dues o tres
coses consellera, perquè no me puc adreçar a l’oposició, segons
els cànons d’aquest Parlament. Devem anar bé quan vós parlen
de noves infraestructures, implica no sé si vergonya... El Govern
d’aquesta comunitat, de la comunitat de Balears, en referència
als paràmetres de les comunitats de la resta de l’Estat i en
referència a tots els referents internacionals que fan més
infraestructures per càpita de tot el món occidental, encara
s’atreveixen a demanar-li damunt noves infraestructures
sanitàries. Això és absolutament lamentable! És a dir, les
infraestructures que posarà aquest Govern en marxa, amb un
temps rècord, no vós heu de preocupar, és tan clar això. Ara
clar, com que no saben d’on n’han de sortir de veure que feis
molt i bé, se dediquen a retardar i els pocs ajuntaments que les
queden, com el d’Eivissa, se dediquen a posar ciurons dins la
sabata per veure si no l’aconseguireu fer-lo, per a després dir
que no el feis. Però ells no fan el que haurien de fer, donar el
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solar, perquè saben que si us l’haguessin donat a principi de
legislatura l’hauríeu fet dins aquesta legislatura. No us
preocupeu: la gent d’Eivissa i Formentera ho sap, això; ho sap
perquè sap que som seriosos, que aquest govern és seriós, i que
va fent la seva feina.
Referent a altres coses que crec que s’han de dir: és,
sincerament, llastimós sentir que us heu arribat a creure, que
confoneu la justícia amb la caritat. Vosaltres continuau
funcionant, l’oposició, amb la caritat: “Ara el Sr. Zapatero ens
ha regalat...”. El Sr. Zapatero no ha regalat res, el Sr. Zapatero
roba a aquesta comunitat cada any milions i milions d’euros per
sanitat. Sí, senyors; com que no sou capaços de llegir més que
les coses grossetes, no sou capaços d’aprofundir en res, no
sabeu que la Llei de transferències preveu que tot d’una que hi
ha un augment del nombre de targetes sanitàries hi ha d’haver
una modificació, i aquesta modificació implicaria que nosaltres
tendríem molts més milions d’euros dels que tenim en aquest
moment si ens respectassin aquest 25% que hi ha hagut
d’augment de targetes sanitàries. Això és el que no deis i això
és el que mentiu permanentment, i això és el que aquest govern
sap i és el que reivindica. I quan el Sr. Zapatero per caritat ens
dóna quatre pessetes no està fent més que una caritat barata,
perquè la justícia seria que ens donassin el que ens toca, que són
aquests doblers que ens toquen per targetes sanitàries, que
nosaltres estam donant un servei molt digne i les arques de la
Seguretat Social són les que engreixen. Això és la justícia, que
això és la modernitat. La modernitat parla de justícia i parla
d’excelAlència, i vosaltres encara parlau d’assistència i de
caritat, mirau si hi anau, enrere.

(Continua l’aldarull i la remor de veus)
En segundo lugar, tema de transferencias. 2002, principio de
2002; se reciben las transferencias en materia de sanidad. Año
y medio el pacte de progrés tiene para poder llevar a cabo la
implantación de todo el sistema y poder ejecutar estas
transferencias. Ustedes en ese momento decían que venían muy
bien dotadas, pero les recuerdo la frase que se decía en Madrid:
“Fuera del sistema hace mucho frío”, y la ministra Pastor el
mismo año 2002, a través de la ley de acompañamiento
suprimió el dinero de los fondos de cohesión que iban
destinados a las comunidades que habían adquirido las
competencias en el año 2002. A finales..., o sea, 2002, ley de
acompañamiento en Madrid, la ministra Pastor suprime los
fondos de cohesión que iban destinados a esta comunidad, Sra.
Consellera, y en ese momento si uno se quejaba lo único que
ustedes decían era “son víctimas, van de víctimas por la vida”,
y ahora ustedes hacen exactamente lo mismo. Toda la culpa la
tiene el presidente Zapatero, por cierto, presidente Zapatero; el
tema de ZP yo creo que es un tema que lo podemos dejar en
determinados círculos, pero creo que el respeto institucional es
importante, Sra. Consellera, y más cuando se está hablando del
presidente del Gobierno de este país, aunque a usted no le guste
y no lo considere su presidente.
(Petit aldarull a la sala)
Nosotros nunca nos dirigimos al presidente de esta
comunidad como JM, nunca.
En segundo lugar, el tema de...

Consellera, enhorabona, tiri endavant, faci el que ha de fer,
li posaran ciurons, li diran barbaritats perquè no en saben, però
vostè continuï amb la seva actitud, que el nostre grup li ho
agrairà, i Eivissa i Formentera ja ho va dir fa dos anys i mig i
d’aquí a un any i mig us tornarà a donar un altre desengany.
Endavant.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Abascal, té vostè la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, parece mentira que
haya personas que se consideran muy profesionales en ciertos
temas pero, para no preparárselos, lo único a que se dedican es
a insultar a otras personas que sí nos hemos preocupado...
(Aldarull a la sala i remor de veus)
...de informarnos, y lo dije desde el primer momento: no soy
profesional en la materia, pero sí me preocupo por la sanidad de
las islas de Ibiza y Formentera, y eso me da una garantía para
salir aquí y decir lo que considero oportuno, con lo cual yo creo
que la educación es algo que usted no ha demostrado en esta
tribuna en este momento. Eso en primer lugar.

(Remor de veus)
...el tema de centros de salud. Usted dice que yo,
efectivamente, he presentado una enmienda para que se
construya el de San Antonio porque lleva tres años
anunciándolo, tres años. He estado repasando y siempre habla
de las mismas infraestructuras, de las mismas, con lo cual lo que
dice la representante del PSM: llevan tres años anunciando lo
mismo. Algún año caerá, algún año caerá, digo yo, porque si
no... Bueno, me imagino que, claro, de cara a las elecciones de
2007 meterán toda la máquina en el asador y pondrán en marcha
todas las obras, pero ese centro de salud, Sra. Consellera, le he
preguntado para cuando exactamente. Por cierto, a día de hoy es
un proyecto solamente; no me diga que se ha ejecutado. Como
era un proyecto también el tema del hospital de Formentera;
cuando usted llegó licitó el proyecto en agosto. ¿Usted cree que
si hubiera sido un dibujito en el papel exclusivamente hubiera
tenido tiempo desde junio hasta agosto de licitar el proyecto?
Existía un proyecto del Hospital de Formentera, Sra. Consellera,
existía, si no usted no hubiera tenido tiempo de licitarlo, así de
claro. Lo que pasa es que uno quiere asumirse siempre los
buenos hechos de otros equipos de gobierno y eso tampoco es
correcto.
En cuanto..., e insisto, ¿eh?, espero que se apruebe la
enmienda que hemos presentado sobre el centro de salud de San
Antonio, porque si no eso significaría que tampoco se va ha
hacer este año. No, no se está haciendo, de momento está el
proyecto, esto es un dibujo, no se está haciendo, de momento no
están las obras iniciadas, y mientras no se inicien las obras son
simplemente proyectos, nada más.
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En cuanto al tema de Ibiza, que usted desde luego tiene
fijación por el Ayuntamiento de Ibiza, és curioso; lo ha dicho el
Sr. Ramon, es curioso que en la anterior legislatura los
ayuntamientos gobernados por el Partido Popular boicotearon
sistemáticamente cualquier infraestructura que se quería hacer
por parte del pacte de progrés; pero, además, lo decían
descaradamente: “No vamos a dar nada”. El Ayuntamiento de
Eivissa está redactando un plan general, Sra. Consellera, y usted
sabe que esto cuesta hasta que se apruebe, y hay destinados
terrenos; de hecho se va a llevar a cabo la construcción sin tener
tan siquiera aprobado este plan general, hay terreno destinado
en la zona del eixample también para otro centro de salud, hay
terrenos destinados en la zona de Can Misses para ampliar las
infraestructuras. Están dentro de este plan general que se tiene
que aprobar aquí y se tiene que ratificar en el consell insular.
Espero que su partido, el Partido Popular, ratifique ese plan
general, se pueda aprobar y en ese momento tendrá todos los
terrenos que usted necesite, porque yo le puedo garantizar que
el Ayuntamiento de Vila está muy preocupado por el tema de
salud y se preocupa mucho por los ciudadanos. Lo que pasa es
que, insisto, ahí hay unos trámites que cumplir y usted también
tendría que saberlo.
Y lo mismo que hay otros proyectos que se podrían haber
iniciado, que hace tres años, que desde que usted ha llegado
lleva dos años y medio como consellera y realmente se han
empezado las obras a ejecutar de los diferentes..., en Ibiza de
momento hemodiálisis, nada más, y pediatría, y pediatría, pero
en dos años y medio. Pero Formentera ya estaba el proyecto,
pero obra suya nueva, nada.
Y el tema de los quirófanos, Sra. Consellera, usted dice que
nos sentemos cuando esté presentado el proyecto. Si está
presentado el proyecto, ¿ya qué nos vamos a sentar?; si ya se va
a hacer, se van a hacer los seis quirófanos exclusivamente
cuando son necesarios muchos más, como mínimo dos más, por
el tema de poder llevar a cabo más operaciones y más
intervenciones, es lógico que se pueda hacer una obra más en
condiciones.
En cuanto a lo que comentaba la representante del PSM,
sanidad pública o sanidad privada, está claro que el PP apuesta,
el Govern balear apuesta por una sanidad privada. De hecho
nunca le vamos a aprobar un presupuesto en sanidad cuyo
incremento para los conciertos en sanidad privada es de más de
7 millones de euros, que presenta usted en este presupuesto de
2006, Sra. Consellera, y eso nunca nuestro partido, que es un
partido que apoya la sanidad pública, universal, para todos y
gratuita, nunca le va a poder aprobar un presupuesto que quiere
destinar ese dinero exclusivamente a la privada, y mientras tanto
los pacientes de Can Misses tienen que ser derivados a la clínica
privada cuando la mayoría de ellos no quiere. Porque es lógico:
quieren ser operados por su médico, por el que les ha llevado
siempre.
En cuanto al tema de las listas de espera, las listas de espera
es la maniobra de los políticos para decir que lo están haciendo
bien, y si no le pongo el ejemplo de la Sra. Esperanza Aguirre
en Madrid, que ha llegado a hacer una campaña espectacular
sobre las listas de espera. Le voy a poner un ejemplo que a mí
me ha pasado. Solicitar cita para un especialista, me han dicho
que la cita tiene que ser para mayo, “vaya usted en abril perdón- vaya usted en marzo a ver si para mayo le dan cita”, y

3847

me ha pasado a mí, usuaria de la sanidad pública, Sra.
Consellera. Las listas de espera existen, y desde luego le puedo
garantizar que en algunas son más de seis meses lo que los
pacientes están esperando. Por lo tanto no utilice esto, porque
realmente nadie le cree, nadie le cree porque las personas son
las que lo viven y se dan cuenta de que les dicen para operar de
cualquier cosa y a lo mejor tardan 7 u 8 meses. Por lo tanto no
intente engañar a los ciudadanos, porque ellos lo están
viviendo...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, termino. Y por último, efectivamente, era una
interpelación de infraestructuras sanitarias, pero el tema es tan
importante, la sanidad, que merecía la pena que fuera tratado.
Siento que haya otras preguntas a las que no me haya
respondido.
Y lo que sí le puedo garantizar, Sra. Consellera, es que hay
persecución política por parte del gerente. Siete profesionales
han sido..., les han quitado de su puesto de trabajo del servicio
simplemente por querer apoyar la sanidad pública y por decir
que no les parece bien que se desvíen los pacientes a la clínica
privada, y eso sí que es persecución.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Gràcies, Sr. President. Mire, Sra. Abascal, la verdad es que
el cuerpo me pide que le conteste a todas las cosas que han
salido aquí; lo que pasa es que yo tengo una obligación y tengo
que contestar a la interpelación de infraestructuras sanitarias
porque creo que es muy importante; la información en
infraestructuras sanitarias de Ibiza es muy importante porque
están haciendo muchas cosas y es importante que los
ciudadanos también lo conozcan.
Pero no lo haré. I li diré per què no ho faré, Sra. Abascal,
perquè persecucions polítiques, privatització de la sanitat, és un
discurs tan arcaic, tan del segle XIX, que sincerament és que no
val la pena ni contestar-lo. Vostès jo entenc que venguin aquí i
ho han de fer però és que, a part de fals, és un discurs tan arcaic
que sincerament no perdré ni 5 segons a contestar-l’hi.
Saben allò que a mi com a consellera de Salut d’aquest
govern m’interessa? Sap vostè el que a mi el president m’ha
encarregat com a consellera de Salut d’aquestes illes? Idò que
doni uns bon servei sanitari als nostres ciutadans, que procuri
millorar la salut des del punt de vista de la prevenció i que quan
els ciutadans necessitin un servei assistencial, un metge, una
infermera, un centre, el que sigui, ho puguin tenir i el més aviat
possible. Lògicament hem d’avançar, ens queda molt de camí
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per recórrer, però li puc assegurar que durant aquests dos anys
i mig que duc amb la responsabilitat de la salut de les nostres
illes amb tot el meu equip estam fent molta feina perquè aquest
bon servei sanitari es doni.

licitada per l’INSALUD, per acabar maternitat, que també
estava licitada per l’INSALUD, i per acabar el centre de salut
de Santa Eulàlia que també va licitar l’INSALUD i va pagar
l’INSALUD.

I, la veritat, jo quan els veig a tots tan nerviosos quan parlam
de sanitat a Eivissa i Formentera, vol dir que anam per bon
camí, sincerament. Quan els veig tan nerviosos i només tenen el
recurs de parlar de persecucions polítiques i de privatització de
la sanitat, sincerament estic contenta perquè em dóna el senyal
que anam per bon camí i que efectivament estam fent bona
feina. I li dic que em limitaré a infraestructures.

Per tant, ja li dic que estic contenta que em faci aquesta
pregunta però és curiós que vostès venguin aquí a acusar de
retard i que no feim res, i això vol dir que anam per bon camí,
perquè efectivament feim un nou hospital, l’Hospital de
Formentera, tres grans reformes a Can Misses, pediatria, diàlisi
i també el bloc quirúrgic, i quatre nous centres de salut. No es
preocupi, no es posin nerviosos, estaran fets. Tot té el seu
temps, tot té els seus terminis i estaran fets, els anam complint
i jo no estic preocupada; estic convençuda que a principis de
l’any 2006, 2007, estaran fetes totes aquestes infraestructures,
cadascuna segons el seu termini, lògicament, perquè tenen un
procés, però estaran fetes. O sigui que no es preocupi.

Retard. Retard en infraestructures! Bé, vostè ho ha dit: hi ha
un procés. Hi ha un procés, no és licitar un projecte i construirlo ja; no, s’ha de licitar un projecte, s’ha de tenir un solar, s’han
de licitar les obres i s’han de començar les obres. Això
lògicament quan jo vaig arribar no vaig trobar res fet.
L’Hospital de Formentera, Sra. Abascal -jo ara veig que amb
totes les campanyes de publicitat que s’han fet vostè també s’ho
ha cregut-, l’Hospital de Formentera era un dibuix, i si no
demani-ho a la gent de Formentera, a les persones de
Formentera, era un dibuix; quan jo vaig arribar vaig haver de
licitar el projecte, no hi havia res, un dibuix, un avantprojecte
que no servia per a res. Vaig haver de començar el procés de
zero, i vostè ho pot demanar, no li dic cap mentida, vàrem
començar de zero. Licitar el projecte, adjudicar el projecte,
vàrem redactar el projecte amb els professionals del centre de
salut de Formentera, vàrem licitar les obres, vàrem adjudicar les
obres i han començat les obres i durant l’any 2006 estaran
acabades. L’Hospital de Formentera no dur retard, simplement
vàrem haver de començar de zero, no s’enganyi, Sra. Abascal.
I que em digui a mi retard. Jo li mostraré la premsa de l’any
2002. “ib-salut aprueba la construcción de dos nuevos
quirófanos en Can Misses”, juliol del 2002; tanta sort, perquè
en aquests moments encara no estan fet. Després tenim més
coses, eh?, perquè la veritat és que eren joies els mitjans de
comunicació: “Malestar entre los médicos del Hospital de Can
Misses por la paralización de las obras”, febrer del 2003. “El
ib-salut destina 10 millones de euros para obra de mejoras en
las Pitiusas”; voldria saber on són. “La reforma de diálisis
comenzará en mes y medio, según Leciñena”, que aquesta sí
que era una gerent bastant política, març del 2003. “El ib-salut
quiere iniciar en un par de meses el Hospital de Formentera”,
abril del 2003, quan ni tan sols no hi havia el projecte. Sra.
Abascal, no li dic mentides, no existia el projecte de l’Hospital
de Formentera, vàrem començar de zero. Però és igual, que
m’acusin de retard. Em pareix una mica curiós que m’acusin de
retard quan la passada legislatura no es va fer absolutament res.

També és curiós que s’oposin a valorar una proposta que ha
fet el president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, que
és estudiar simplement, valorar la possibilitat de fer un nou
hospital a Eivissa. I per què ens hem de tancar? Si el president
d’Eivissa ho diu, per què ens hem de tancar? Li he de dir que
no? No, ho valorarem; no sé quina serà la conclusió: no sé si
serà fer un nou hospital, fer una ampliació de l’actual o no fer
res, no ho sé, però ho hem d’estudiar, i es valorarà tècnicament,
li ho puc assegurar, però no sé per què s’oposen al fet que es
pugui valorar.
També és curiós que el que més els preocupi sigui que es
privatitzi la sanitat. Miri, a mi l’únic que em preocupa és que si
un ciutadà d’Eivissa o de Formentera necessita el metge,
necessita una actuació assistencial, la pugui tenir el més aviat
possible. Si per a això he de menester la clínica privada que hi
ha a Eivissa l’empraré, l’empraré, empraré la clínica privada,
primer empraré lògicament l’Hospital de Can Misses, i també
empraré les intervencions d’horabaixes. Els ho vaig dir, quasi
quasi hem triplicat les intervencions d’horabaixa que es feien la
passada legislatura, i ara aquelles peonades que es deien que no
faríem, fan peonades ara els metges, demani’ls-ho, en fan. Són
tres recursos que empram en funció de les necessitats, però amb
un objectiu: que el ciutadà d’Eivissa i Formentera no esperi
molt de temps per poder anar al metge, com sí li passava fa molt
poc temps, Sra. Abascal.
Però en qualsevol cas ja li dic, per a mi és un discurs del
segle XIX; res de privatitzar, ho paga la salut pública, ho paga
la Seguretat Social, ho paga la sanitat pública, surt dels
pressuposts d’aquests pressuposts que per primera vegada...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

Jo me’n record, vostès se’n recordaran, que hi havia fins i tot
un vídeo de l’Hospital de Formentera amb l’anterior director
general de Planificació que sortia com si ja estiguessin fetes les
obres, i de fet la gent es va molestar moltíssim, i sap per què?,
perquè eren imatges d’hospitals de Mallorca, perquè sortien
dient que estaven fetes les coses i no hi havia ni tan sols el
projecte, Sra. Abascal. Per tant vostè no em digui que duim
retard perquè, retard, el que vostès varen fer o, millor dit, res. Jo
li he dit que aquesta legislatura invertirem 36 milions d’euros a
l’àrea d’Eivissa i de Formentera i vostès, sap què varen gastar
en aquesta àrea en infraestructures sanitàries?, 5 milions
d’euros; i sap per què?, per acabar la cuina que havia estat

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Sí, Sr. President, vaig acabant. ...superen els 1.000 milions
d’euros i, per tant, no enganin la gent que estam privatitzant la
sanitat.
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El projecte de quiròfans s’està fent, és una qüestió tècnica.
Jo el que li deia és que allò que hem de fer és..., i si vol, si vostè
no vol no importa, jo ho puc fer amb el meu equip, però si
vostès volen podem parlar de com dur a terme aquestes obres,
que sí que és un tema delicat i que m’agradaria anar de la mà
amb vostès, lògicament si vostès volen.
Però bé, en qualsevol cas, i per acabar, Sr. President, Sra.
Abascal, quina és la meva interpretació d’aquesta interpelAlació?
Idò ho ha dit molt bé en Miquel Munar, el diputat del Grup
Parlamentari Popular que, per cert, només ha dit veritats, i no
està bé que vostè surti aquí a insultar el Sr. Munar quan ell ja no
té torn de rèplica...
(Remor de veus)
Només ha dit veritats. Però en qualsevol cas la meva
interpretació és que vostès veuen que les coses surten, que
farem l’Hospital de Formentera, estarà fet; que el centre de salut
de Vila estarà fet i no gràcies a l’Ajuntament de Vila
precisament perquè ho paga íntegrament, inclosos els interessos,
aquest govern; el centre de salut de Sant Josep estarà fet; el
centre de salut de Sant Jordi estarà fet; el centre de salut de Sant
Antoni estarà fet, Sra. Abascal, no es preocupi; i les tres
reformes important de Can Misses, que duen molts d’anys
pendents, també estaran fetes. I a sobre farem l’estudi de les
necessitats d’Eivissa i Formentera perquè efectivament ha
duplicat el nombre de targetes sanitàries.
Veuen també que la llista d’espera millora, veuen que els
serveis millores i vostès han de recórrer a anunciar iniciatives
que ja estan en marxa, que ja estan iniciades...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera, per favor...
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
...o simplement a dir que privatitzam la sanitat pública
d’Eivissa i Formentera. No enganin la gent. Els ciutadans se
n’adonaran que s’estan adonant que ja està millorant i que amb
aquestes infraestructures que acabarem al llarg del 2006 i del
2007 milloraran moltíssim també les condicions de feina dels
professionals a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera.
Gràcies.
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interpelAlació RGE núm. 5189/05. Té la paraula en nom del
Grup Socialista l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, del debat que vàrem tenir fa 15 dies quan vàrem fer la
interpelAlació al conseller crec que varen quedar clares una sèrie
de qüestions, i una d’elles era que els nostres establiments
d’allotjament poden estar perfectament qualificats i poden tenir
una qualitat altíssima per oferir un tipus de producte que és el
que oferia normalment: viatges combinats, o mitja pensió, o
simplement pensió. Però, en canvi, aquests mateixos
establiments que tenen unes bones condicions per a aquests
tipus de producte no tenen condicions per oferir el producte del
tot inclòs. El tot inclòs -quedava clar en aquell debat també- que
és un producte molt específic, que es va sobretot dur a terme, o
es va llançar a zones on no hi havia població, és a dir, a zones
desèrtiques, a zones aïllades, i que tota l’activitat s’havia de fer
dins el mateix hotel.
I també quedava bastant clar que davant aquest fet que els
nostres establiments i les nostres zones no estaven preparades
per a aquest tipus de producte, sinó que era un producte diferent
i que estàvem en aquests moments en canvi venent, oferint
aquest producte, aquest fet, aquesta venda del producte era
bàsicament una imposició dels majoristes de viatges. En aquest
sentit no vull no vull ser pejoratiu, no vull fer una valoració,
sinó que és un fet concret. Els majoristes en un moment
determinat per fer front a la seva pèrdua de mercat davant
l’impuls del turisme independent ofereixen, inventen o pensen
que el millor és generalitzar el tot inclòs a tots els destins, i ens
toca a nosaltres vendre el tot inclòs quan les nostres condicions
no són les adequades. Això crea greus perjudicis, que també ja
vàrem descriure en el seu moment, i sobretot també crea una
qüestió d’imatge als nostres destins.
Perquè jo crec que vostès són conscients que allò que en
aquests moments estam oferint, donades aquestes condicions
que deia, no és un tot inclòs de qualitat, no és un producte de
qualitat, quan les Balears havien donat sempre productes de
qualitat i ens havíem distingit sobretot els darrers 20 anys amb
un esforç per augmentar la nostra qualitat, en aquest moment
donam un producte de baixa qualitat que no pot competir amb
els productes que ofereixen altres destins. Hi ha gent que diu, i
no crec que estigui molt enfora de la realitat, que allò que
realment estan donant les Illes Balears, o alguns hotels, o molts
d’hotels que es dediquen al tot inclòs no és un tot inclòs, sinó
que és una pensió completa amb copes.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)
III. Moció RGE núm. 9960/05, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a generalització del "tot
inclòs", derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
5189/05.
EL SR. PRESIDENT:
Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
9960/05, relativa a generalització del tot inclòs, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, derivada del debat de la

I l’altre dia jo estava a una de les zones turístiques a unes
reunions que també sé que fa el conseller per saber exactament
quines són les opinions dels empresaris d’allà, tant d’oferta
complementària com d’allotjaments, i em deien que en aquests
moments hi havia ja pressions per part dels majoristes de
viatges de fer un tot inclòs de 24 hores, un 24H que venia a
corroborar un poc aquesta idea estesa que allò que realment
s’està oferint és una pensió completa més copes.
Això té una incidència negativa, unes conseqüències
negatives quant al fet que s’està desviant o s’està canviant el
perfil de client a algunes zones nostres; concretament a les
zones de Cala Rajada i Cala Millor la Secretaria General de
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Turisme a un estudi així ho va comprovar, s’està passant d’un
perfil d’un turisme familiar a un turisme de joves, distorsionant
la imatge que oferien aquestes zones.
Davant això jo crec que el Govern té mecanismes suficients
per abordar i afrontar aquests problemes, el que passa és que
sincerament crec que no ho està afrontant. És a dir, té els
mecanismes suficients, i ja ho dèiem també l’altre dia, que són
bàsicament aquells que es deriven de la capacitat d’inspecció i
sancionadora que té el Govern. A la Llei general turística són
bastants els articles que fan referència tant als drets dels
consumidors, és a dir, hi ha els 40, 41 i 42, que és una referència
directa; el 42, per exemple, parla del dret a la intimitat i a la
tranquilAlitat; el 41 parla del dret a la seguretat; el 40 parla del
dret a la qualitat. I també a la mateixa llei a l’article 55 i a tot el
capítol VI es fa una referència als plans de modernització
permanent. I la part sancionadora també s’hi fa referència. És a
dir, hi ha cobertura legal suficient que es deriva de les
competències que tenim nosaltres i també d’una transposició de
la directiva de viatges combinats europea que permet al Govern
actuar. Actuar en quin sentit? En garantir als clients, a l’usuari,
que allò que està consumint, allò que li donen, el servei que li
donen és el servei que ha contractat.
En aquest sentit creim que el Govern té instruments
suficients per actuar. Creim que no actua; ja vàrem fer una
interpelAlació en el debat anterior pensant que al Govern li falta
aquesta voluntat política perquè té un compromís des d’un
principi amb la política dels majoristes de viatges, és a dir, és
una rèmora que ja li ve de la seva època d’oposició al govern
anterior, i no actua perquè, evidentment, actuar amb
contundència en els hotels que fan tot inclòs és actuar contra uns
interessos d’uns majoristes.
També parlàvem l’altre dia, i vull que quedi ben clar, que de
la mateixa manera que deim que els hotels estan capacitats per
donar un o altre producte, pensam que en la mesura que es fa
una política, diríem, de contundència en les inspeccions s’ha de
fer una política de donar alternatives als nostres empresaris
d’allotjaments per poder anar a altres segments. És a dir, no
només és castigar, sinó que és fer una política global cap a altres
segments. Perquè seria molt perillós i seria, diríem, dolent per
a la nostra indústria turística que el turisme independent i el
turisme individual, que estan oferint grans rendiments i que
estan augmentant la seva despesa diària, només se’ls endugués
la segona residència i no se’ls enduguessin els hotels. Per això
és important fer polítiques de incentivar i d’ajudar i de posar a
l’abast instruments per poder entrar en aquest mercat.
En aquest sentit la moció és clara quant al primer punt, que
creim que el Govern ha de fer aquestes inspeccions, és a dir, hi
ha una esmena del Partit Popular que fa dues consideracions a
aquesta proposta. Una que diu que ha continuar fent. No
entrarem en aquest debat. Nosaltres pensam que individualment
fa inspeccions, no les fa amb la contundència necessària. Per
tant, el que li demanam és que les faci amb la contundència
necessària, és a dir, que les continuï fent, però amb la
contundència necessària. No tendran cap problema, però amb
contundència. I segona, diu que li pareix malament que hagi de
venir a explicar aquestes campanyes abans i després de la
temporada alta. A mi me pareix molt bé si no vol venir dos cops
a l’any el Govern, com a mínim que vengui una vegada i com
que a més els grups tenim dret a demanar-ho, que sigui a petició

dels grups me pareix molt bé, (...) en aquest sentit. Jo en tot cas
li faria una transaccional a la seva proposta de què el Govern
compareixerà una vegada a l’any quan ho demanin els grups de
l’oposició.
En allò que fa referència al segon apartat, creim que s’està
donant una imatge molt perillosa i molt negativa..., un missatge
i és que estan sobrant restaurants. Me pareix molt fort que una
persona, o un empresari que ho està passant malament, el
missatge que li donin sigui compartit o sigui al costat d’altres
associacions, el missatge que rebi de l’administració sigui que
sobra dins el mercat, és a dir, que se mori. És una mort
anticipada. Crec que si ho miréssim bé, no estan sobrant
restaurants, bars i cafeteries de forma generalitzada, estan
sobrant aquí allà on hi ha tot inclòs. Aquests mateixos contactes
que hem tengut hem fet referència i hem parlat amb allò que són
distribuïdors i els distribuïdors de productes ens diuen que no hi
ha problemes i que generalment allà on hi ha problemes és
perquè estan augmentant les vendes en els hotels que fan tot
inclòs, però en canvi estan baixant a les zones properes al tot
inclòs. Això vol dir que hi ha una desertització al voltant de
l’hotel. Això ja ho sabíem i ja ho havíem dit.
Per evitar que aquesta situació, que a aquest Govern l’ha
agafat desprevingut, jo crec que aquest Govern va heretar
instruments suficients, Pla de marques, investigació en temes de
sostenibilitat, temes d’augment de segones residències, etcètera.
Crec que ho va heretar i ho va tirar per la borda, no ho va voler
continuar fent. Crec que aquest error s’ha de rectificar i és
necessari tenir un observatori permanent de quin són les
tendències del mercat, quins són els productes que en aquest
moment ens interessa vendre i a quins productes nosaltres som
capaços d’arribar. En aquest sentit també hi ha una esmena per
part del Grup Popular, que sigui en el si del CITTIB. Me pareix
molt bé que sigui en el si del CITTIB, però jo li demanaria al
conseller que aquest observatori no fos l’observatori dels de
sempre, és a dir, que sigui sobretot de gent professional, de gent
independent, que no sigui els professionals dels majoristes de
viatges, que no siguin els mateixos professionals de sempre,
sinó que hi hagi gent amb una visió molt més ampla del mercat,
perquè si no hi ha aquesta gent amb una visió molt més ampla
del mercat arribarem a les conseqüències de sempre, defensar
els interessos només d’un segment del món del turisme, el món
dels majoristes de viatges en el qual aquest Govern, jo crec que
per una herència de l’oposició, n’està massa fermat.
Per tant, crec que ens podem posar d’acord amb el text, però
en el Govern li demanaria que tengués voluntat política. Serà
possible tot això si hi ha voluntat política per part del Govern,
si no hi ha voluntat política per part del Govern seguirem patint
aquest lacra que és el tot inclòs, o la generalització del tot inclòs
i el Govern, li agradi o no li agradi, haurà de passar pel Govern
del tot inclòs.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Alomar. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena de modificació, RGE núm. 10093/05. Per
defensar aquesta esmena té la paraula el diputat Sr. Antoni
Marí.
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EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair el to de la
intervenció del Sr. Diputat, pareix ser que d’alguna manera ens
ha ofert al Grup Popular una transacció que ve a donar una mica
de satisfacció a allò que nosaltres enteníem que era necessari...,
-ja perd els papers-, per arribar a un acord. De totes maneres
m’agradaria fer algunes pinzellades, per ser breu també, però
d’alguna manera hi ha aquest consens entre tots, ja se va
manifestar al llarg de les discussions que vàrem tenir a la
interpelAlació del reconeixement d’aquest fet real que es
produeix mitjançant aquesta oferta del tot inclòs i que és un nou
model de funcionament de les instalAlacions hoteleres i que ve
d’una demanda del mateix client. Estam d’acord en què no és
una oferta que hagi sortit amb motiu d’aquest Govern, ja es
venia manifestant al llarg del Govern anterior i que ha seguit
amb aquest Govern, malgrat els esforços que es fan des del
Govern per controlar aquest fet.
No és veritat que per part del Govern no es facin esforços
importants per controlar tot aquest fenomen del tot inclòs. Com
es va recordar ja a la interpelAlació anterior, que al llarg del 98
hi va haver 17 intervencions, en el 99 n’hi va haver 20, després
en uns anys no n’hi va haver cap i que després es detectaren
durant els anys següents un seguit d’inspeccions a un seguit
d’hotels que venien fent aquesta oferta del tot inclòs. Dir que
per part del Govern és veritat que també s’ha creat una comissió
d’experts que estudien aquest fenomen del tot inclòs. Dir també,
el Sr. Diputat ho coneix, que dins el si del Parlament hi ha una
ponència que està estudiant i recollint informació del tot inclòs
i que hi ha hagut opinions de tots els sectors afectats, CAEB,
PIME, del comerç, sindicats, cadenes hoteleres, etcètera, el que
demostra la preocupació que té aquest Govern per aquest fet i
esperem que amb les accions que ve fent el Govern i estudis que
es facin des d’aquest Parlament es pugui arribar a un control
d’aquest sistema d’oferta hotelera, que en si no necessàriament
ha de ser dolenta, però que l’usuari d’aquesta oferta ha de tenir
un coneixement exacte d’allò que s’ofereix i allò que es dóna
pel preu que s’oferta.
S’ha dit aquí per part del Sr. Alomar, o s’ha criticat la frase
de què sobren restaurants i que aquests restaurants es veuen
afectats per aquesta oferta del tot inclòs. Però en tot cas ell no
ha criticat mai l’excés de l’oferta de les places hoteleres, una
cosa és conseqüència de l’altra i és una contradicció que
existeix per part d’allò que el Sr. Alomar ha dit. Però bé,
mitjançant aquest consens que s’ha dit aquí i si jo he entès bé,
allò que ha dit el Sr. Alomar, excepte les esmenes que s’han
presentat per part del Grup Popular, en el canvi del primer punt
de substituir “realitzar” per “continuar realitzant” i que és allò
que ve fent el Govern. I el segon punt, “que el Govern
compareixerà una vegada a l’any, quan així ho demani un grup
de l’oposició”. Així ho he entès jo, si s’accepta així votarem a
favor de les dues, com és natural. Si no s’acceptés això,
demanaria votació separada i després votaríem que sí a la
primera i votaríem que no a la segona si no s’accepta la
proposta, o si vostè manté l’oferta de la proposta que ha fet.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Marí. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els verds té la paraula la Sra. Margalida
Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És per
fixar la posició del nostre grup respecte la moció que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista. Dir que votarem a
favor d’aquests dos punts, ja que entenem que intenta d’alguna
forma posar una miqueta de llum a un tema tan important com
és el tema del tot inclòs que s’ha parlat en aquesta cambra, tot
i que nosaltres consideram que no se n’ha parlat suficientment.
A més també hem de dir, ja que tenim l’oportunitat de fer-ho
avui, que aquesta modalitat del turisme del tot inclòs, com se
sap perfectament i a més, de manera reiterada s’ha dit,
augmenta de forma constant i ràpida. És a dir, de cada any hi ha
prou indicacions i concretament ja hi ha percentatges damunt la
taula que clarament indiquen que hi ha una evolució a l’alça
d’una manera que nosaltres consideram perillosa. I en aquest
sentit, té unes implicacions a les quals s’hi ha d’actuar de
manera ràpida. En aquest moment, a més, com també sabem els
que conformam aquesta cambra, les tarifes del tot inclòs estan
per davall del preu de cost, la qual cosa el cost per a l’empresari
és de 25 o 30 euros aproximadament, però se ven per 20 euros.
És a dir, una xifra molt baixa, tenint en compte que el tot inclòs
inclou, a més de l’allotjament, 3 menjades al dia i barra lliure a
l’hotel les 24 hores. La mitja pensió, com perfectament també
saben, els majoristes de viatges volen que els empresaris ho
comprin per 15 o 16 euros i el client en paga 10. Aquestes dades
que són absolutament contrastades i confirmades pel sector
hoteler, dóna una perspectiva respecte el tema del tot inclòs no
se poden tancar els ulls i s’ha d’actuar de manera ràpida i urgent
perquè, com dic, de cada any augmenta el nombre
d’establiments que se troben davant una situació com aquesta.
Una dada coneguda per tothom és que si en el 2004 eren 156
establiments, resulta que ara en el 2005 n’hi ha 181. Això afecta
a 75.000 places en l’actualitat i que en tot això s’hi ha de fer una
actuació ràpida.
La PIMEM també ha xifrat la baixada del volum de negoci
entre un 30 i un 50% de les zones allà on més s’ofereix aquesta
oferta turística. La qual cosa, entenem, que davant això no se
poden tancar els ulls i s’ha d’actuar. Nosaltres entenem i
m’agradaria dir-ho, perquè creim i consideram que està dins allò
que és aquesta moció, que el Govern de les Illes Balears no
actua d’una manera clara i urgent, com ho hauria de fer, davant
d’aquest àmbit. Concretament, tot i que hi ha bones paraules,
reunions, comissions d’experts i una ponència que pareix que
han de fer grans coses, després el Sr. President així ens diu que
farà una llei, després diu que no perquè no està consensuat. És
a dir, no s’aclareixen i en aquest sentit nosaltres creim que
davant un tema tan important que té clarament una implicació
molt directe, no només amb el sector hoteler, sinó també en tot
allò que és l’oferta complementària, com ja s’ha dit i que afecta
molt especialment aquesta petita oferta que se pugui fer entorn
de les zones turístiques. Nosaltres creim que s’ha de fer via i
s’ha d’actuar.
Aquesta moció que presenta el Grup Socialista li donam
suport, perquè entenem que és una via, hi ha dos punts que ens
semblen interessants, però també li hem de dir que ens semblen
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insuficients i esperam que el Govern, que és qui ha de fer les
actuacions i que més que lamentar-se, ha d’actuar clarament,
perquè pot, té les eines i és a qui correspon fer una tasca
important en aquest sentit, nosaltres li llançaríem també un
missatge que no s’adormís, sinó que fes una actuació ràpida i a
més, creim que en una bona línia ja plantejada per un altre grup
en aquesta cambra, aquí se fes una moratòria respecte el tot
inclòs fins que aquesta situació no estigui regulada de manera
clara i de manera que no perjudiqui a un sector importantíssim.
Vull recordar, com saben perfectament vostès, que el sector
serveis és un 83% del PIB de les Balears, per tant és el sector
més important, sense entrar en altres consideracions respecte a
la importància del sector turístic i que nosaltres defensam el
sector hoteler i no el turisme residencial, com pareix que se
decanten cada vegada més les polítiques turístiques del Govern
de les Illes Balears, ja iniciades fa molts d’anys. Idò entenem
que hi ha d’haver una actuació clara respecte d'aquest tema. Per
això encoratjam que no hi hagi només reunions i bones paraules,
sinó sobretot que hi hagi actuacions envers un tema que és molt
preocupant per a les Illes Balears.
Dit això, nosaltres només podem dir que la moció que
presenta el Partit Socialista referida a campanyes oportunes per
controlar les condicions de qualitat ens semblen fonamentals, ja
que precisament aquesta dependència tan gran que existeix dels
majoristes de viatges fa que a l’empresari hoteler li resulti molt
difícil, com hem vist i com he dit abans, que allò que li costa és
més d’allò que li paga el client, per tant, el que fa és minvar la
qualitat del servei. Per tant, nosaltres consideram que és
absolutament necessari que s’intenti protegir aquesta qualitat
perquè realment la situació del món del turisme i serveis entorn
al tema turístic ja és difícil i amb un problema estructural, idò
cada vegada se podria veure més deteriorada. Per tant, creim
que hi ha d’haver una tasca important en tot allò que sigui fer
campanyes.
I evidentment també en el segon punt, crear un observatori
turístic especial per seguir l’evolució d’aquest tipus de
productes turístics en el mercat i les condicions de competència
també ens sembla correcte, però com he dit abans, consideram
que són del tot insuficient aquestes dues mesures, tot i que tenen
el nostre suport, però que hi ha d’haver molta més claredat, molt
més coratge per fer front a un tema que nosaltres entenem que
és estructural, problemàtic, però que avança d’una manera molt
acurada any rera any i que sobretot el que fa és..., nosaltres ho
diríem una altra vegada, el més convenient seria fer una
moratòria d’aquesta situació per començar a regular-ho d’una
manera clara a fi que els empresaris i els clients poguessin saber
a què s’han d’atendre i que sobretot tengués una repercussió de
cara a què l’activitat del turisme fos de qualitat, com s’ha
d’intentar que sigui realment el turisme de les Illes Balears
perquè evidentment si no és així, té un difícil present i un difícil
futur.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. 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. Molt
breument per anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista a la moció que ha presentat el Grup
Socialista. Dir que aquesta moció és l’únic, creim nosaltres, que
es pot fer en aquest moment, un moment que després de molts
de mesos de debat i d’estudi per part de la comissió d’experts i
per part de la ponència parlamentària encara no ha començat el
seu debat amb profunditat, si no hi ha conclusions, crec que és
adequat que se faci aquesta moció d’avui per almanco poder fer
alguna cosa. Mentre tant què feim? Feim qualque cosa ja que no
hi ha les conclusions encara enllestides.
Quant al primer punt, estam totalment d’acord en què s’han
de realitzar campanyes per controlar la qualitat dels
establiments que ofereixen el tot inclòs. La qualitat és un factor
molt important per a qualsevol tipus d’establiment i per a
qualsevol oferta, ja se crea finalització. Un turista, o un client,
que no queda content amb el producte que se li ofereix,
evidentment no torna. Per tant, la qualitat és allò que l’estira una
altra vegada i que el fa tornar al lloc allà on havia anat. Creim
que el Govern ha de vetllar perquè tots els establiments turístics
ofereixin el nivell de qualitat adequat, segons la categoria de
l’establiment. No només en els hotels de tot inclòs, sinó
evidentment tots, els aparthotels, hotels, apartaments, tots
aquells establiments turístics que tenguin o no tenguin el tot
inclòs, han de ser vigilats i han de garantir la qualitat adient.
Però, creim que té raó el Grup Socialista quan proposa que
s’ha de fer un esforç en controlar especialment la modalitat del
tot inclòs perquè hi ha una percepció molt generalitzada de què
tot inclòs és sinònim de baixa qualitat. Per tant, és per això que
creim que el Govern hauria de fer un esforç complementari,
millor dit, suplementari per garantir i per fer perceptible que no
s’admeten una rebaixa del nivell de qualitat en aquells
establiments que ofereixen el tot inclòs. Hem de pensar que
molts d’aquests establiments no varen ser construïts, o no varen
ser creats per això, sinó que s’han adaptat per mor de les
circumstàncies de la demanda. És per això que més que mai
s’han d’establir uns mecanismes de control perquè la qualitat no
baixi. A més, creim que per exercir aquest control s’haurien
d’establir uns indicadors de qualitat, segons la categoria de cada
establiments, podrien molts i variats, des del bon servei
professional, fins a l’estètica de l’entorn, o fins i tot de la
superfície-client, hem de pensar que els turistes passen molt de
temps dins l’establiment perquè allà tenen tot el que necessiten
per poder passar el seu temps de vacances. Per tant, han d’estar
en una situació còmode.
Per tant, donar suport al primer punt i evidentment també al
segon perquè hi ha d’haver una vigilància constant entre els
productes que s’ofereixen a l’entorn i també els que s’ofereixen
aquí. Però a més d’això, nosaltres creim que s’hauria d’analitzar
el turisme d’una manera més global, no només el tot inclòs, sinó
que s’hauria de fer un diagnòstic del model turístic actual i així
poder evitar imatges errònies o distorsionades, ja que com tots
sabem hi ha una lluita que ha sortit per molts de mitjans de
comunicació i que està dins el debat que ara ha sortit amb el tot
inclòs, entre l’oferta complementària i els hotelers que ofereixen
tot inclòs. Uns pareix que donen la culpa als altres dels seus
problemes.
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Per tant, res més a dir, simplement dir que votarem a favor
d’aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista. I si accepta
l’esmena del Grup Popular no hi ha res més a dir.
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Sí, Sr. President. Accept mitjançant una transaccional en el
sentit que el Govern compareixerà una vegada a l’any, quan així
ho demani un grup de l’oposició.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
No hi havia dues...
Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Alomar.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
EL SR. ALOMAR I MATEU:
La segona també s’accepta.
Gràcies, Sr. President. Sra. Vadell, la segona part de la
moció va en el sentit que vostè deia, en el sentit de què no
només és el tot inclòs que s’ha d’analitzar, sinó que és tota la
tendència del mercat. És a dir, jo crec que això queda clar dins
la proposició, a més és lògic que així se faci. Per tant, si se du
a terme l’esperit de la proposició anirà indubtablement en la
mateixa línia que vostè deia.
Torn especificar, acceptam les esmenes amb una
transaccional, en el sentit de què si una vegada a l’any, a petició
de l’oposició. Jo crec que després del debat d’avui allò que
queda clar és que les evidències s’imposen i l’evidència és que
hi ha un problema que no se pot amagar i que s’ha d’actuar.
Aquí hi ha hagut una certa devolució per part d’allò que és el
Govern i per part del grup que li dóna suport. S’ha passat
pràcticament de negar el problema a una posició de començar
a treure la bateria mediàtica i de grans idees per emmascarar el
problema. Se va començar amb una llei del tot inclòs que la va
anunciar el President a Londres, se va crear una comissió per
actuar damunt el tot inclòs, etcètera. Però al final l’evidència
s’imposa, l’evidència és que tenim mecanismes suficients i
aquests mecanismes les hem d’utilitzar perquè com a mínim són
les primeres cures, les primeres cures són aquelles d’evitar que
això se generalitzi, que aquest tipus de forma de vendre
s’imposi totalment dins la nostra indústria, quan aquesta
indústria no està adequada a aquest tipus de venda.
Per tant, jo crec que estam en una evolució bona i que a mi
els diputats del Grup Popular i els membres del Govern me
permetran que els faci una mica de símil, sense voler ser
ofensiu. Jo som d’arrels rurals i a mi me dóna la impressió que
en aquest cas l’oposició ha hagut d’estirar de la brida a aquell
animal que no volia arrencar. Crec que avui és una passa, no
tota la que volíem donar, però que és una passa important que
l’animal comenci a arrencar. Crec que entre tots, si tots actuam
amb bona voluntat i decisió política, podrem fer que aquest
carro de la lluita contra la generalització del tot inclòs i les seves
conseqüències la puguem guanyar.
Esper que així sigui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Perfecte.
Aquesta presidència pot entendre que s’aprova per
assentiment? Tots els portaveus hi estan d’acord?
Queda aprovada per assentiment.
IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 5966/05, presentada pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, de regularització de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa.
A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 5966/05, presentada pel Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, relativa a regulació de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera.
El Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha delegat per
defensar l’esmentada proposició de llei els següents consellers:
Hble. Sr. José Sala i Torres, conseller executiu del departament
de Presidència i Relacions Institucionals del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera i l’Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez,
consellera del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Es
dividirà el temps d’intervenció de 15 minuts entre els dos
consellers. En primer lloc intervindrà l’Hble. Sr. José Sala i
Torres per espai de 7,5 minuts. Sr. Sala, quan vostè vulgui.
EL SR. SALA I TORRES:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Tenc l’honor
d’intervenir en aquesta cambra per presentar i defensar una
iniciativa legislativa del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
aprovada per unanimitat pel ple de la corporació celebrat el dia
22 de juliol del 2005, consistent en una proposició de llei
reguladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alomar. Sr. Alomar, accepta vostè les...?
(Remor de veus)
Té la paraula.
EL SR. ALOMAR I MATEU:

La Llei orgànica 9/94, de 24 de març, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 11.11
va incloure entre les competències pròpies de la comunitat
autònoma la relativa a corporacions locals de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals,
introduint així la modificació feta per la Llei orgànica 9/92, de
23 de desembre. Aquesta referència a les entitats corporatives
inclou, sense cap dubte, les cambres de comerç, indústria i
navegació. D’altra banda, la Llei 3/93, de 22 de març, dictada
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a l’empara d’allò disposat a l’article 149.1.18 de la Constitució,
estableix la legislació bàsica en matèria de cambres oficials de
comerç, indústria i navegació.
Declarada la constitucionalitat d’aquesta Llei 3/93 pel
tribunal constitucional amb una sentència de 1996 i conscients
del significatiu paper que les cambres han de dur a terme en
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, el
turisme i la navegació d’Eivissa i Formentera, s’ha cregut
necessari regular la creació i el marc jurídic propi de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera, mitjançant una norma que amb rang de llei realitzi
les adaptacions necessàries a la realitat econòmica d’aquestes
dues illes, com a fruit d’un procés de segregació en el si de la
Cambra Oficial de Mallorca, Eivissa i Formentera. Un procés de
segregació que té la seva raó de ser en la necessitat d’atendre els
fins i funcions de les cambres requerits per les Illes Pitiüses amb
criteris i pautes de màxima proximitat, solvència i eficàcia.
Tampoc és possible obviar i en conseqüència hem de
fonamentar aquesta llei, en la llarga tradició de cambres que
existeix a la nostra comunitat autònoma on, en els seus orígens,
junt amb les cambres oficials de Mallorca i de Menorca, existia
la d’Eivissa i Formentera.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa va néixer l’11 d’octubre del 1903, una vegada
constituïda com a associació, els seus integrants solAlicitaren al
Govern central el reconeixement com a cambra oficial que es va
obtenir dia 4 de novembre del mateix any. En aquells primers
anys del segle XX, l’economia eivissenca experimentava una
forta empenta que exigia bones comunicacions marítimes, com
era lògic, aquesta va ser la preocupació central de la nova
entitat, varen ser contínues les actuacions i gestions de la
cambra dirigides a accelerar el final de les obres del port i la
instauració de noves línies marítimes regulars. Entre d’altres
activitats, ja anticipant-se al futur, l’any 1909 la Cambra va fer
una important aportació per editar una guia del turista.
Durant la Primera Guerra Mundial, la Cambra va solAlicitar
diverses vegades al Govern la realització d’obres públiques amb
la finalitat de reduir el greu atur que patia l’illa i el restabliment
de línies marítimes que eren lentes i irregulars. Aquestes varen
ser les darreres actuacions de la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació d’Eivissa fina a la seva integració amb la de
Mallorca, cosa que no va passar amb la de Menorca que sempre
ha mantengut una cambra pròpia i independent.
Avui, en un nou àmbit i amb el dinamisme d’una societat
econòmica com és la d’Eivissa i Formentera, marcada pel
comerç, la indústria i el turisme, ressorgeix la necessitat de
reviure la Cambra. La Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera neix de l’acord unànime de
tot el sector empresarial pitiús. La voluntat de constituir-se en
una cambra separada de l’actual Cambra de Mallorca, Eivissa
i Formentera obeeix a la voluntat de satisfer les necessitats dels
diferents sectors empresarials de les Pitiüses que, per la seva
manera de ser pròpia, fa peculiars i específiques les illes
d’Eivissa i Formentera, i no és aliè a aquest acord la voluntat de
mantenir un cert paralAlelisme amb el progressiu procés de
transferències de competències autonòmiques a favor dels
consells insulars de cada illa.

Les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació, des
de la seva creació, constitueixen un valuós instrument de
colAlaboració amb les institucions públiques i de suport als
sectors econòmics de les seves respectives demarcacions
territorials, prestant serveis imprescindibles per a la
modernització i la competitivitat de les empreses del nostre
territori en camps tals com la formació, la informació,
l’assessorament, la promoció, l’arbitratge, el foment i la
projecció exterior de les empreses, entre d’altres. I aquestes
seran també les funcions que desenvoluparà la cambra per a les
illes d’Eivissa i Formentera.
Per a la viabilitat de la futura cambra d’Eivissa i
Formentera, aquesta llei ve a regular els principis i criteris que
han de presidir la liquidació del patrimoni de l’actual Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i una assignació de la part que proporcionalment
ens correspongui., Amb la present llei s’ha procedit a establir
com a criteri de repartiment patrimonial el percentatge mitjà que
resulti del càlcul de dos conceptes, per una banda el total
percentatge que representen les illes d’Eivissa i Formentera
respecte del total de la cambra, de la quota líquida de l’impost
de societats, renda de persones físiques i activitats econòmiques,
incloent-hi el càlcul de les empreses que tenguin IAE a les
Pitiüses en el cas que el seu domicili social sigui fora de les
Illes. I, d’altra banda, el total percentatge que representen les
illes d’Eivissa i Formentera en el total de la cambra del nombre
de llicències d’activitat econòmica. Per efectuar el càlcul
s’obtindrà el percentatge mitjà dels censos tributaris i fiscals de
les darreres cinc anualitats.
Aquesta llei defineix també la naturalesa de la Cambra
d’Eivissa i Formentera com a corporació de dret públic que es
configura com a òrgan de consulta i colAlaboració de
l’administració pública i prestadora de serveis a les empreses.
Pel que fa a l’àmbit territorial, la llei consagra l’existència de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera, així com la creació de delegacions, àrees a zones
que per la seva importància econòmica ho aconsellin. Així
mateix, s’enumeren les funcions públiques i administratives de
la cambra i es regula la seva organització, definint i
desenvolupant els seus òrgans de govern que són el ple, el
comitè executiu i el president.
La llei regula igualment el règim electoral de la Cambra de
Comerç i defineix la condició d’electors, el cens electoral, la
convocatòria d’eleccions, la junta electoral, la presentació i la
proclamació de candidats, el vot per correu i el
desenvolupament de les eleccions, i contempla, a més, el
sistema d’impugnació contra els acords de la cambra i sobre les
reclamacions al cens. I, per acabar, regula també el règim
econòmic i pressupostari, enumerant els recursos que
configuren els seus ingressos i imposant l’obligació d’elaborar
i liquidar els pressuposts i recollint també el sistema comptable
i els mecanismes de control financer de la corporació.
Tot això es recull en una norma que consta d’una exposició
de motius, 35 articles dividits en 5 capítols, una disposició
derogatòria i 4 de finals. Quant als capítols, val a dir que hi ha
una error en el text tramès i publicat, on figuren 6 capítols, però
és perquè falta el quart, esper que en aquest tràmit parlamentari
es rectifiqui i quedin com han de quedar, 5 capítols que estan
dedicats respectivament a l’objecte, la naturalesa i les funcions,
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a l’àmbit territorial i a les modificacions, a l’organització, al
règim electoral i al règim econòmic i pressupostari.
En definitiva, es tracta d’una norma que s’ajusta a la
normativa bàsica de l’Estat continguda a la ja esmentada Llei
3/93, de 22 de març, que l’objecte de regulació es troba dins
l’àmbit de competències de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que va ser aprovada per unanimitat del Ple del Consell
Insular celebrat dia 22 de juliol del 2005 i que esper que
obtengui el suport unànime d’aquesta cambra.
Moltes gràcies.
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Han pasado más de cien años desde que se fundara la
Cámara. Las circunstancias que motivaron su anexión a la de
Mallorca han cambiado, por eso es necesario plantear la
segregación. La delegación lleva varios años trabajando para
que se produzca esa separación, de hecho se cuenta con un
informe jurídico que lo avala y un plan de viabilidad económica.
Éste último es fundamental, ya que, sin los recursos necesarios,
las actuaciones que tiene encomendada la delegación, no se
podrían llevar a cabo. El dosier que refleja el trabajo realizado
para llegar a este día es extenso. Han sido muchas las
conversaciones y negociaciones realizadas, está claro que la
decisión está fundamentada, y es posible que la delegación
actual asuma la delegación en aras de un mejor y mayor trabajo.

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sala. Té la paraula la Sra. Patricia
Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores
diputados. En primer lugar, saludar a los representantes de la
delegación de Eivissa y Formentera, bienvenidos a este debate
parlamentario. Mi intervención como representante del grupo
progresista del Consell Insular d’Eivissa i Formentera viene
motivada por el apoyo que nuestro grupo ha mostrado a la
iniciativa legislativa que el consell presenta en este parlamento.
Vamos a debatir la toma en consideración de la proposición de
ley reguladora de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, lo que permitirá, una vez aprobada la ley, que la
actual delegación de Eivissa y Formentera se segregue de la
Cámara de Mallorca. Nosotros apoyamos esta iniciativa porque
es lícito que la delegación actual tenga total autonomía para
gestionar los recursos generados y que se repercutan de manera
directa en acciones y actuaciones cuyos beneficiarios sean las
empresas de las Pitiusas, sobre todo si tenemos en cuenta la
realidad económica y social de nuestra comunidad y el hecho
geográfico de ser islas, lo cual nos confiere una personalidad
propia y diferente.
Como ha comentado el conseller Sr. Sala, me gustaría a mí
también hacer una intervención explicando los orígenes de este
organismo, que curiosamente se remontan a principios del siglo
XX, concretamente al año 1903, cuando nació de forma
autónoma. En esa época, la economía había experimentado un
crecimiento que permitió a las personas, a los empresarios de
principios de siglo, solicitar que se mejoraran las conexiones
marítimas que garantizaran el suministro de materiales y
productos. La Cámara se centró en conseguir que se realizaran
las obras del puerto y en la instauración de nuevas líneas
marítimas. También tuvo visión de futuro y se concretó en la
edición de la Guía del turista publicada en 19º9, lo que auguraba
una actividad que es a día de hoy la principal actividad
económica de las islas. También la Cámara solicitó de las
administraciones que se impulsara la obra pública para
disminuir el paro que se sufría en las islas Pitiusas como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y fue poco tiempo
después de esta guerra cuando la situación económica de las
islas se agravó y la Cámara se anexionó a la de Mallorca
pasando a lo que hoy en día es, una delegación.

Si repasamos las actividades que realizan podemos
comprobar que su actividad está relacionada con el
asesoramiento y la supervisión de nuevas empresas, y esto es
básico. En muchas ocasiones los emprendedores se encuentran
con falta de información o con que ésta no es clara, sobre todo
referida a las subvenciones, a los trámites administrativos,
jurídicos, etc. Contar con un organismo que les pueda resolver
estos temas les permite ahorrar tiempo e incluso recursos
económicos.
La ley que se presenta para su toma en consideración define
la Cámara de Eivissa y Formentera como corporación de
derecho público que se configura como órgano de consulta y
colaboración de la administración pública y prestadora de
servicios a las empresas. Tiene como finalidad la
representación, la promoción, la participación y la defensa de
los intereses generales del comercio, la industria, la navegación
y los servicios, la asistencia, el asesoramiento y la prestación de
servicios a las empresas que ejerzan actividades en Eivissa y
Formentera. Su capacidad para llevar a cabo los cometidos
mencionados depende de la capacidad para generar ingresos, a
día de hoy en las Pitiusas el comercio es una actividad
económica muy importante, generadora de empleo estable; la
industria está enfocada al turismo, y todos sabemos que es la
base de la economía de las Pitiusas, y la navegación,
imprescindible en unas islas donde las comunicaciones
marítimas y aéreas son primordiales.
Esta capacidad empresarial permite contar con recursos
suficientes para que las acciones decididas se puedan realizar y
hacer un seguimiento de los resultados de las mismas. La
delegación cuenta con 14.516 empresas, lo que garantiza una
recaudación importante, es curioso, porque cuando uno repasa
el listado de empresas se comprueba que hay gran variedad de
ellas, la mayoría relacionadas con la construcción y todos los
servicios que giran a su alrededor, comercios que ofrecen
productos muy diferentes, restauración, establecimientos
hoteleros, pero es curioso comprobar que hay empresas que
fabrican artículos refractarios, elaboración de sopas preparadas,
el cobro de deudas o el alquiler de maquinaria agrícola, lo que
demuestra que en las Islas hay capacidad para innovar en
actividades que parecen no existir. Está claro que esta ley les va
a permitir tomar las decisiones sin depender de otra isla, pero
también les obligará a trabajar más y mejor en la defensa de
unas actividades económicas que sufren continuos vaivenes, en
algunos casos necesitan de una profunda reconversión donde la
investigación y la innovación son básicas para mejorar el
producto y la productividad y, a día de hoy en nuestra islas son
prácticamente inexistentes, que la promoción es esencial, pero
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sin ningún buen producto que vender es más difícil convencer,
que la formación es clave para una sociedad que quiere estar
presente en un mundo competitivo, que la presencia en el
exterior requiere de una garantía de servicio y de producción y,
en definitiva, que tienen ante ellos un reto muy difícil.
Para terminar mi intervención, me gustaría hacer un símil
muy real. Una vez aprobada esta ley, después del trámite
parlamentario exigido, la futura cámara de Comercio de Eivissa
y Formentera tendrá la mayoría de edad para iniciar una etapa
de independencia económica de decisiones, comparable con el
joven o la joven decidido a marcharse de casa para iniciar una
vida sin el apoyo de los padres. Nuestro grupo entiende que la
delegación ha cumplido la mayoría de edad y, por lo tanto, tiene
la responsabilidad de actuar en solitarios. Les pedimos que
trabajen para la sociedad pitiusa y que colaboren a que ésta esté
más preparada, con mejores perspectivas, tanto laborales como
sociales. Confiemos en que su actividad responsa a las
expectativas planteadas.
Gracias.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Intervencions dels grups que es
mostrin a favor de la proposició? Té la paraula el Sr. Miquel
Ramon, per part d’Esquerra Unida i Els Verds.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup Esquerra
Unida i Els Verds donam també suport a la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei, que ens arriba del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, d’aquesta creació o
tornada a existir de la Cambra de Comerç d’Eivissa i
Formentera, aquesta segregació, separació d’aquesta cambra
una mica estranya de Mallorca, Eivissa i Formentera que hi ha
hagut fins ara. Nosaltres pensam que tan correcte podria ser un
sistema d’una cambra de la comunitat, com el sistema de
cambres insularitzades, però, sincerament, no tenia massa lògica
que hi hagués fins ara la Cambra de Menorca per una banda, i
aquesta agrupació una mica estranya de Mallorca, Eivissa i
Formentera que tenim en aquests moments.
Atès que el sector empresarial de les Pitiüses, d’una manera
molt majoritària, si no unànime, està a favor d’aquesta
segregació i atès que tampoc no hi ha problemes, sembla ser, de
caràcter institucional, és una passa que nosaltres esperam que
sigui positiva per a aquest sector empresarial, que serveixi per
complir millor les seves funcions i, en aquest sentit, ens sembla
positiu que es prengui en consideració i que es tramiti aquesta
llei.
Sí voldria fer una consideració. Jo crec que realment les
Pitiuses estan formades per dues illes, amb diferències, però
també tenen moltes coses en comú, i aquí es veu que els sectors
empresarials tenen la voluntat de constituir una cambra que
agrupi Eivissa i Formentera. Tal vegada, en algun altre àmbit es
fan passes massa decidides a trencar qualsevol tipus de relació,
és una consideració que volíem fer, simplement; en qualsevol
cas, ja dic, reiteram el nostre acord respecte d’aquesta

tramitació i esperem que, una vegada constituïda aquesta
cambra, serveixi per complir de manera més correcta els seus
objectius.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel PSM, té la paraula el Sr.
Pere Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Voldria començar per saludar els representants d’Eivissa i
Formentera de, encara l’actual Cambra de Mallorca, Eivissa i
Formentera.
Bé, a partir de la Sentència del Tribunal Constitucional que
va declarar obligatòries les quotes empresarials a les cambres de
Comerç, no hi ha dubte que les cambres tenen un nou impuls a
partir dels importants recursos econòmics que comencen a
manejar. Hem vist com especialment la Cambra de Mallorca,
Eivissa i Formentera els darrers anys ha començat a donar un
servei important a les empreses, que fins fa molt poc temps
moltes d’elles desconeixien la funció que tenien les cambres de
Comerç. Una de les qüestions que sempre m’han plantejat
sectors empresarials és per què serveix la Cambra de Comerç,
i amb el pas del temps, aquesta pregunta de cada vegada va ser
més poc freqüent. Segurament a Eivissa i Formentera encara es
deuen plantejar aquesta qüestió, si no, crec que avui no ens
vendria aquesta proposició de llei per crear una cambra pròpia
d’Eivissa i de Formentera.
La realitat és que les funcions de la cambra és molt
important en aquest món global que van des de l’estudi dels
problemes de cada sector econòmic i colAlaborar amb les
administracions públiques per resoldre’ls, la tramitació de
documentació, el fet de l’èxit de la finestreta única que permet
que des de la cambra es tramitin documents davant les distintes
administracions públiques, els cursos de formació, i segurament
els programes més ambiciosos, que són els de promoció
exterior, d’internacionalització de les empreses, les garanties en
les transaccions econòmiques, especialment quan són a nivell
internacional, i moltes altres funcions crec que avui ens fan
valorar les cambres com a institucions tutelades per
l’administració autonòmica, imprescindibles per al món
empresarial.
Per tant, des del PSM-Entesa Nacionalista i també fent-nos
portaveus dels nostres socis de l’Entesa Nacionalista i
Ecologista d’Eivissa, anunciam el suport a aquesta proposició
de llei, vehiculada a través del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. Molt més, quan ve avalada per una acord unànime
de totes les forces polítiques representades al Consell d’Eivissa
i Formentera, i quan hi ha un consens empresarial important que
avala aquesta tramitació.
Dit això, i deixant ben clar el nostre suport incondicional a
aquesta proposició de llei, voldria fer una aportació al debat
també expressant un poc la preocupació que hem, de manifestar
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clarament sobre la necessitat de tenir en compte que som un país
petit, fragmentat territorialment i que determinats programes,
especialment el que són els programes de promoció exterior, de
promoció a nivell internacional necessiten unes economies
d’escala per poder fer-nos sentir.
És evident que l’assistència a fires internacionals, a missions
comercials per al conjunt de les empreses de les Illes Balears és
realment una muntanya per als pressuposts públics del Govern
de les Illes Balears realment és molt complicat i fins i tot pels
pressuposts que manegen les cambres de Menorca i de
Mallorca, Eivissa i Formentera, realment es fa molt dur
competir amb competidors que poden ser Catalunya, el País
Valencià, que des del seu govern tenen aquestes oficines de
promoció a nivell dels principals països de tot el món.
Aleshores, no hauríem de perdre la perspectiva, com un partit
autonomista, com un partit nacionalista, sempre hem pensat que
l’autonomia és bona, que l’autonomia és positiva, hem
demostrat, i sigui qui sigui que ha governat les Illes Balears, que
s’administren millor els recursos des de les institucions
autonòmiques que des de les institucions centrals i, per tant,
aquesta autonomia que està a punt d’assolir la Cambra d’Eivissa
i Formentera, serà positiva, però no hauríem de perdre de vista
la necessitat de colAlaborar conjuntament Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera en aquelles qüestions on necessitam anar
junts per ser forts, on necessitam una massa crítica suficient si
volem ser presents i que ens vegin a determinats mercats
internacionals. Jo record perfectament com, per exemple, els
industrials del calçat de Menorca s’acullen al programa de
promoció exterior de la Cambra de Mallorca, Eivissa i
Formentera, per què?, perquè la Cambra de Menorca no té força
suficient per impulsar aquest programa en solitari i, segon,
perquè en els mateixos industrials mallorquins i a la mateixa
cambra de Mallorca, Eivissa i Formentera els interessa utilitzar
els industrials menorquins perquè així, en conjunt, s’assoleix
una massa crítica capaç de ser present, i jo crec que amb molta
dignitat a mercats internacionals. I crec que aquí vendrà la tasca
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia que ha de ser
capaç d’estimular i d’incentivar aquestes accions conjuntes de
les tres cambres, és a dir que cadascuna sigui independent i que
tengui autonomia política no significa que no puguin colAlaborar
en un moment donat per junts de cada vegada ser més forts.
Bé, quan hi ha unanimitat crec que no importa dedicar massa
més temps, únicament reiterar el suport a aquesta proposició de
llei i al naixement de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera, amb el desig que compleixi
les funcions que figuren a aquesta proposició de llei, totes molt
ambicioses, i que realment aquesta institució que neix sigui útil
a les empreses i a la societat d’Eivissa i Formentera.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Tur.
EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Argumentar i anunciar el suport del Grup Parlamentari
Socialista a la tramitació d’aquesta iniciativa legislativa. Per què
anunciam aquest suport? Per diferents motius que intentaré
explicar. En primer lloc, creim que està justificada la tramitació
d’aquesta iniciativa, la petició que ve del Consell Insular
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d’Eivissa i Formentera, està justificada tant pel suport social i
polític que ha merescut aquesta iniciativa, recordar, com ja s’ha
dit, que al Consell Insular d’Eivissa i Formentera va sortir per
unanimitat de totes les forces polítiques, perquè està
perfectament justificat jurídicament i econòmica, que garanteix
la viabilitat d’aquesta cambra i es justifica amb la multitud
d’informes jurídics i econòmics que hi ha a l’expedient que ha
confeccionat a tal efecte el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. Dit sigui de passada, un expedient molt ample,
complet i rigorós, i vull fer aquí el meu reconeixement, perquè
consti al Diari de Sessions, als funcionaris del Consell Insular
que han impulsat i confeccionat aquest expedient.
També, com no podia ser d’altra manera, aquest
reconeixement als representants insulars de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i als funcionaris al servei de la Cambra a Eivissa i
a Formentera que, sens dubte, han colAlaborat i han impulsat la
composició d’aquest expedient, juntament amb els funcionaris
i amb el Consell Insular. Per tant, vagi per endavant el meu
reconeixement a la bona i molta feina feta i al rigor d’aquesta
feina, perquè és un expedient que realment val la pena veure. I
aprofitar també els representants que han vingut d’Eivissa i als
treballadors o als representants al servei de la Cambra d’Eivissa.
També hi votarem a favor perquè creim que és un acte de
reafirmació d’una de les institucions cabdals al nostre
ordenament institucional, que són els consells insulars. Els
consells insulars no només són el govern i tenen la representació
de cadascuna de les illes, sinó que se’ls reconeix la capacitat
d’iniciativa legislativa, la qual cosa hem de destacar per la seva
importància. Això permet que els consells portin, com veim, al
Parlament les solucions als problemes puntuals, particulars i
específics de cadascuna de les illes. I convé recordar-ho aquí,
perquè crec que aquest govern o el PP en el seu conjunt oblida
massa sovint que els consells insulars juguen un paper cabdal
dins el nostre ordenament institucional. Veim com en aquesta
legislatura no s’arriben a posar en marxa les transferències
promeses cap als consells insulars, hem vist com govern
anterior del Partit Popular no creien suficientment amb els
consells, tant és així que el vertader impuls que s’ha donat als
consells insulars a la nostra comunitat autònoma va ser la
passada legislatura amb l’aprovació de lleus bàsiques i cabdals
per al seu funcionament, a part de la importància de les
transferències que es van fer. Per tant, creim que com a acte de
reafirmació d’aquesta institució que impulsa avui aquesta
tramitació, els consells insulars, en aquest cas el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, és un motiu més perquè li donem
suport.
També, evidentment, és un acte de descentralització per fer
possible allò que apropar el centre de decisió als ciutadans
millora els resultats, això tots ho sabem, però també m’agradaria
aquí dir una cosa, recordar que el pacte social i polític que va
donar lloc a la constitució del 78, aquesta constitució que li
agrada tant recordar al Partit Popular, també aquest pacte social
i polític implanta la necessària descentralització de l’Estat
espanyol, i això s’ha fet a través de les comunitats autònomes,
a través dels seus estatuts, que si s’han de modificar per millorar
aquesta descentralització s’han de modificar i s’ha d’impulsar
la seva modificació i s’ha de fer dins la nostra comunitat
autònoma cap a les illes, cap als consells, cap a institucions com
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aquesta de la qual iniciam la seva tramitació, la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera.
També, sens dubte, i s’ha recordar per gairebé tots els
intervinents, és un acte de justícia històrica, es tracta de tornar
a la societat d’Eivissa i Formentera allò que va impulsar i crear
ja, com s’ha dit, l’any 1903, la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa. I és curiós, perquè repassant aquesta
història, veim que ja llavors la reivindicació de la cambra era el
transport, sempre el transport, cosa que segurament, en tractarse d’unes illes, sempre serà insuficient, però crec que aquesta
continua sent una assignatura pendent de la nostra societat i que
hem de continuar insistint i que a la cambra nova d’Eivissa i
Formentera una vegada que vegi la llum segur que serà uns dels
temes que continuarà tenint en la seva preocupació.
També he vist, i em sembla curiós, que una de les
preocupacions i reivindicacions, com no podia ser d’altra
manera, són les obres del port, perquè es veu que es dilataven
molt. Tant és així que va donar lloc a una dita popular que a
Eivissa encara es diu, allò que, quan un pregunta “què, com
va?”, si la resposta és que no va molt bé se sol dir “com allò del
moll”, perquè es veu que les obres del moll s’eternitzaven i
s’eternitzaven i ja la Cambra d’Eivissa i Formentera a principis
de segle era -i consta als arxius- una de les seves preocupacions
importants.
Per tant jo crec que, per tot això, per tot el que s’ha dit pels
portaveus que han intervingut abans, igual que les dues
representants del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i donat
que hi ha unanimitat, no fa falta estendre’s més, però sí dir que
jo crec que per damunt de tot aquesta llei, aquesta iniciativa
arranca de la unanimitat, i això és el més important, de tot el
sector empresarial de les Pitiüses i, com també s’ha dit, polític,
i especialment obeeix a la voluntat de satisfer les necessitats
dels diferents sectors empresarials de les nostres illes.
Per tant vull repetir el suport del Grup Parlamentari
Socialista. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tur.
(Alguns aplaudiments)
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Pere
Palau.
EL SR. PALAU I TORRES:
Sr. President, senyores i senyors diputats, arribats a aquest
punt poques coses hi ha per afegir, i més en un tema en què hi
ha unanimitat per part de tots els grups polítics, i no passarem
a parlar d’altres temes, ni de competències, ni de constitucions,
perquè crec que no és el moment, sinó que jo intervenc en nom
del meu grup, del Grup Popular, per manifestar també el nostre
vot afirmatiu a aquesta iniciativa legislativa que, com s’ha dit
molt bé abans, va ser una iniciativa legislativa que va néixer des
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i, a més, va ser
aprovada per unanimitat de tots els membres.

La seva finalitat -jo no entraré, no aprofundiré en aquest
text- s’ha explicat molt bé tant per la Sra. Abascal com fins i tot
pel Sr. Josep Sala, però no té altre objectiu que intentar regular
el funcionament d’una cambra de comerç per a Eivissa i
Formentera, una cambra de comerç que funcioni independent
del que venia fent ara, i aquí sí que estic completament d’acord
amb el que deia el Sr. Sampol, del PSM, que això sense oblidar
que en temes importants, en temes de promoció internacionals,
en temes en què d’alguna manera pot ser necessària una
coordinació per part del Govern i anar totes les cambres juntes,
això es pugui fer i crec que redundarà en benefici de totes les
Illes, en concret en benefici de totes les cambres.
Tots crec que som conscients que aquí no hem de venir a
descobrir res del paper i de la importància que desenvolupen les
cambres de comerç defensant els interessos generals de cada
una de les illes, tant pot ser amb el comerç, com pot ser amb la
indústria, com pot ser amb el turisme, entre d’altres, però també
som conscients que les cambres -i d’aquí ve aquesta iniciativahan d’adaptar-se, igual que altres organismes que tenim a les
nostres illes, han d’adaptar-se a la realitat específica i
econòmica de cada una de les illes. En aquest cas el que es
pretén és que la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera serveixi d’alguna manera per defendre
els interessos i la realitat de l’illa d’Eivissa i la realitat de
Formentera. I això és el que motiva precisament aquesta
iniciativa i és el que motiva aquesta segregació que es demana
amb aquesta iniciativa i que esperam que es dugui endavant, dat
que fins i tot ja s’ha anunciat per part de totes els grups polítics
el vot favorable.
Jo crec que està molt clar, s’ha dit en altres aspectes, o sigui,
ara parlam d’una cambra, però aquí hem parlat d’altres temes,
parlam d’institucions locals com puguin ser els consells, parlam
de competències... Està clar que les nostres illes -en aquest cas
jo em referesc, quan dic les nostres illes, a Eivissa i Formentera,
amb la meva doble condició també president del consell i
diputat- tenen una diversitat diferent del que puguin ser les
altres. Jo crec que això és el que motiva aquesta iniciativa,
iniciativa que vull dir públicament que allò que va fer el
president del consell, una vegada que va rebre els representants
de la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera que li varen fer
aquesta petició, d’alguna manera va ser recollir-la, però que els
vertaders artífexs d’aquesta iniciativa són tots els empresaris
d’Eivissa i de Formentera, o almenys tots els que estan
representats en aquest moment dins la Cambra de Comerç i que
són els que varen venir a demanar-ho, i com no podia ser d’altra
manera crec que l’obligació de les institucions és escoltar els
administrats i així ho férem, i avui recollim el fruit d’aquesta
iniciativa.
Bé, jo ja vull acabar perquè no vull entrar, diguem, dins tot
l’articulat. S’ha explicat molt bé i a més és un articulat llarg que
ens donaria per molta estona, però sí que només vull fer un petit
apunt, o sigui, esperam que l’èxit d’aquesta segregació anirà en
funció del que pugui ser el repartiment dels béns que en aquests
moments té la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i esper que aquest repartiment es farà amb criteris
de consens, amb criteris d’eficàcia i amb els criteris que fins i
tot la majoria vénen apuntats a la mateixa llei que desenvolupa
aquesta segregació. L’èxit del funcionament de la futura cambra
de comerç d’Eivissa i Formentera per descomptat dependrà
també que aquest repartiment es faci amb equitat.
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Jo acab, primerament, dant les gràcies a tots els grups
polítics que han expressat la seva voluntat de donar suport a
aquesta iniciativa, han expressat el vot favorable a aquest
iniciativa. En segon lloc, no salut els membres de la Cambra de
Comerç perquè ja ho havia fet, ja els havia saludat, però sí els
felicit, els don l’enhorabona per aquesta iniciativa que ens varen
fer arribar i que avui s’aprova aquí, i per descomptat els vull
desitjar molts d’èxits i esper que tant aquest parlament com el
Govern balear, com fins i tot la institució que represent també
estaran sempre a la vostra disposició.
Moltes gràcies a tots.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Palau. Sí, Sr. Conseller? Vostè té la
paraula.
EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
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especialment encertada aquesta regulació o, diguem, aquests
supòsits en què s’inclou.
I és una qüestió molt important, molt important, el fet que
aquesta llei s’aprovi amb aquest nivell de consens: consens al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera; consens, per tant, entre
les forces econòmiques i també les polítiques de les illes
d’Eivissa i Formentera; consens en aquest parlament en tant que
tots els grups polítics també admeten o donen suport a aquesta
llei. És evident que possiblement en el seu tràmit algunes
esmenes per millorar tècnicament aquesta llei s’hauran de
presentar, possiblement, però el fet és que hi ha una consciència
i una sensibilitat perquè les illes tenguin les seves pròpies
institucions i, com deia, es restitueixi una institució que
històricament existia, que per un accident va desaparèixer i que
té tot el dret del món a continuar endavant, i jo esper que aquest
consens, sé, més que esperar, sé cert que aquest consens
continuarà no només a l’hora, com demanava el diputat Sr.
Palau, president del Consell d’Eivissa, a l’hora de fer la divisió
i per tant la liquidació de béns entre les dues noves institucions,
entre la futura Cambra de Mallorca i la futura Cambra d’Eivissa
i Formentera, sinó que també aquest consens continuarà
endavant.

Per obrir un torn incidental, Sr. President. Moltes gràcies.
No sempre obrir un torn incidental significa polèmica o ha
de significar polèmica. Jo simplement, Sr. President, vull, com
a conseller de Comerç i Indústria i, per tant, titular de la
competència en nom del Govern, sumar-me a aquesta iniciativa.
Jo crec que més que parlar d’una nova cambra estam parlant
de la restitució històrica d’una institució. Fa pràcticament 100
anys es creava la Cambra d’Eivissa i Formentera, la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera. Després,
per raons econòmiques de la cambra, per llei o, millor dit, per
una norma del Govern, es va incorporar a la de Mallorca. Jo
crec que s’han superat molt els problemes que hi havia en el seu
moment, o els fets que varen dur que s’agrupassin les cambres
i avui és perfectament normal que es plantegi que es restitueixi
la personalitat pròpia de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i de Formentera.
Però aquesta llei, que li he dat una mirada, té algunes
circumstàncies que a mi em fan encara veure-la més favorable.
Una, per exemple, és que contempla el fet pluriinsular de
l’àmbit d’aquesta cambra: la componen dues illes, i estableix la
regulació de les relacions entre les dues illes, i això és important
a una comunitat, com deia molt bé el Sr. Sampol, que està
formada per quatre illes i per tant per un territori discontinu;
estableix fins i tot la possibilitat que si és necessari hi pugui
haver una segregació, i això està pensant en el fet que si mai
Formentera vol tenir la seva pròpia cambra de comerç ho pugui
fer, i si hi ha viabilitat econòmica per fer-ho. I això crec que és
important.
I també és important que aquesta llei per primera vegada
inclogui el turisme com una activitat inclosa dins les activitats
de foment que han de defensar les cambres de comerç. Avui en
dia ho fan, però avui en dia no hi ha una sola norma que digui
que el turisme també ha d’estar dins l’àmbit d’actuació
d’aquestes cambres. Tenint en compte que el turisme avui és la
principal activitat econòmica d’aquesta comunitat i també, com
és molt natural, d’Eivissa i de Formentera, crec que és

Tant el Sr. Palau com el Sr. Sampol han posat sobre la taula
un tema que jo crec que és essencial, que és la colAlaboració
entre les cambres. Avui hi ha convenis de colAlaboració entre la
Cambra de Menorca i entre la Cambra de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i no hi ha raó perquè quan hi hagi tres cambres, o
quatre, si fa falta, aquesta colAlaboració existeixi, fins al punt
que si així ho troben, una vegada constituïda ja la Cambra
d’Eivissa i Formentera, així ho troben totes les cambres, seria
bo i tendrà el suport de la Conselleria de Comerç que es creï un
consell general de cambres de Balears precisament per
coordinar, precisament per representar el millor possible les
illes fora de la nostra comunitat i, sobretot, perquè l’esperit de
les cambres continuï marcant el progrés de les nostres illes.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
(Aplaudiments)
Bé, a pesar que el conseller ha obert un torn incidental no hi
ha hagut cap incident i...
(Rialles)
...i crec que no hi ha cap intervenció de cap grup
parlamentari. Dit això, aquesta presidència entén que la Cambra
pren per assentiment en consideració la proposició de llei RGE
núm. 5966/05, presentada pel Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, relativa a regulació de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera.
Per tant queda aprovada per assentiment.
(Aplaudiments)
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V. Compareixença del conseller d'Educació i Cultura,
per tal de retre compte del compliment de la Proposició no
de llei RGE núm. 2385/03, relativa a gratuïtat dels llibres de
text, aprovada per la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, en sessió de dia 30 d'octubre del 2003 (escrit RGE
núm. 8565/05, del Grup Parlamentari Socialista).
A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença del conseller d’Educació i Cultura
per tal de retre compte del compliment de la proposició no de
llei RGE núm. 2385/03, relativa a gratuïtat dels llibres de text,
aprovada per la Comissió de Cultura, Educació i Esports en
sessió de dia 30 d’octubre del 2003, escrit RGE núm. 8565/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Alberdi.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, faré un xic d’història per recordar el tema, encara que
prometo ser breu, tot el que pugui, perquè la cosa és molt
senzilla.
Deia que faré una mica d’història per explicar els motius per
què el Grup Parlamentari Socialista ha demanat la
compareixença del Sr. Conseller. De forma resumida diré que,
encara que a l’ordre del dia del ple figura que el conseller
compareix per retre comptes del compliment del contingut
d’una proposició no de llei aprovada, en realitat el conseller ve
a retre comptes de dos greus incompliments en relació a la
gratuïtat del llibre de text. El primer dels incompliments és el
dels acords adoptats per aquesta cambra l’octubre del 2003, i un
altre incompliment també molt important: l’incompliment del
compromís del Partit Popular inclòs en el seu programa
electoral.
Com vostès bé saben -i no en parlaré, d’això, Sr. Conseller,
no s’amoïni- com vostès bé saben incomplir vol dir faltar a la
paraula, trencar un compromís i, contràriament, comprometre’s
és assolir una responsabilitat o tasca almenys amb la voluntat
ferma de portar-la a terme, i potser aquesta ha estat la intenció
del PP quan sempre ha assegurat que volia assolir la gratuïtat
dels llibres de text, però ara mateix el Govern no té fermesa ni
tan sols voluntat per aconseguir que les famílies balears deixin
de fer una despesa tan important com és la compra dels llibres
de text a què cada any s’enfronten. Com segurament recordaran,
perquè ho hem parlat aquí moltes vegades i a més surt
recurrentment a la premsa, estam parlant d’un total de diners
que es gasten a la nostra comunitat autònoma anualment que
s’aixeca per sobre dels 10 milions d’euros. Aquest és un càlcul
pel cap baix perquè la Confederació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Balears el xifra realment en 14 milions
d’euros. Aquesta enorme inversió anual ben segur que va ser
una de les raons fonamental que justificaren la presentació de la
proposició no de la llei de què avui parlem.
Deia que faré un xic d’història per refrescar el tema i poder
fer les preguntes adequades. El Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds va escriure una proposició no de llei que es va publicar el
17 d’octubre del 2003, a la qual es varen presentar diverses
esmenes, del Partit Popular fonamentalment. Després del tràmit
en comissió quedaren aprovats per part de tots els grups els
següents acords, tres. El primer diu: “El Govern dissenyarà -

insisteixo, dissenyarà- amb la colAlaboració dels ajuntaments i
altres organismes de les Illes Balears un sistema per garantir de
cara a propers cursos la gratuïtat dels llibres de text als alumnes
inscrits als nivells d’ensenyament obligatori dels centres públics
i concertats”. Segon acord: “El Govern colAlaborarà
econòmicament per la posada en marxa d’aquest sistema”. I
tercer acord: s’estableixen els supòsits sobre els quals ha de
descansar aquest pla, aquest sistema, que són “minimització de
la despesa global amb implicació dels centres per tal de
promoure l’ús de llibres reutilitzables i -segon supòsitconstitució de fons bibliogràfics d’aula que romandrien com a
propietat del centre i que serien utilitzats pels alumnes en règim
de préstec”. Tres acords.
Com es pot veure es tractava d’una proposta redactada
perquè el Govern demostrés fonamentalment la seva bona
voluntat. La Sra. Rosselló, que va presentar la proposició no de
llei, ja va demostrar aquesta bona voluntat al acceptar que es
canviés el termini que ella proposava -ella proposava que això
comencés el següent curs, o sigui, el 04-05- deixant molt més
obert aquest termini, i així ho he llegit, “de cara a propers
cursos”. Tampoc no es demanava que s’invertís una quantitat
concreta, es demanava sobretot compromís, imaginació i
voluntat de traduir en acció de govern una bona idea, acceptada
per tota la cambra i que, a més a més, formava part del
programa electoral del Partit Popular i també del Partit
Socialista a posteriori, garantir la gratuïtat dels llibres de text.
Els acords de la proposició no de llei sobre la qual avui es
ret compte es varen aprovar fa dos anys, el novembre del 2003.
La Conselleria d’Educació ha tingut el 2003, el 2004 i el 2005,
dos anys complerts, i dos pressuposts, el del 2005 i el del 2006,
per complir els seus compromisos. Pel que estableix l’article
166 del Reglament d’aquesta cambra, la Comissió d’Educació
hauria, per un cantó, d’haver controlat el compliment de la
proposició no de llei aprovada ja fa un any i mig i, per altra
cantó, el Sr. Conseller hauria hagut d’explicar-nos quines passes
ha donat per complir els acords presos. Res d’això no s’ha fet,
ni control ni explicacions, i quan jo mateixa li he preguntat
sobre la qüestió -el passat dia 27 de setembre li vaig fer una
pregunta concreta que deia “quines mesures ha pres la
conselleria per fer efectiva la gratuïtat de llibres de text?”- vostè
em va contestar, a part de tirar pilotes fora passant la
responsabilitat al Govern central, dues coses; em va dir: “En
primer lloc faig una crida a treballar tots en la mateixa
direcció”; jo estic tant d’acord amb aquesta crida que per això
he solAlicitat aquesta compareixença, perquè m’expliqui quines
accions ha fet per portar a terme un acord que vàrem prendre
entre tots.
I en segon lloc em va dir -i li cito paraules textuals-:
“Podríem posar una partida en els pressuposts i intentar créixer
en aquest aspecte”. Davant la seva resposta he extremat la
prudència i he esperat els pressuposts per si en algun apartat hi
veia la intenció de complir el seu compromís. Res de res, o
almenys jo no he estat capaç de veure-ho. Tot al contrari, en els
pressuposts del 2006 baixen un 77% els ajuts als ajuntaments a
una de les partides, a una de les direccions generals, la més
important, i passen de 160 milions de pessetes a 38. Això ho
tinc claríssim. El que no tinc clar i no he trobat per cap cantó ni
he estat capaç d’esbrinar és que la conselleria hagi fet en aquests
dos anys passats des de l’aprovació de la proposició no de llei
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alguna passa per assegurar el dret a la gratuïtat dels llibres de
text que el PP en teoria també defensa.
Jo no he sabut veure-ho, ni ho han sabut veure tampoc les
AMPA, ni els ajuntaments, ni els centres que a la nostra
comunitat autònoma porten a terme experiències en la
reutilització de llibres de text, i per això li demano, Sr.
Conseller: des de l’aprovació d’aquesta proposició no de llei
que estem comentant i en relació al primer compromís, o sigui,
a l’acord sobre l’establiment d’un pla per assegurar la gratuïtat
dels llibres de text, quines mesures ha pres la Conselleria
d’Educació per a l’establiment d’aquest sistema que garanteixi
la gratuïtat dels llibres de text a l’alumnat de l’ensenyament
obligatori? Segona pregunta: ha publicat alguna normativa o
disposició dirigida a assegurar aquesta gratuïtat? Tercera
pregunta: ha fet contacte o signat convenis de colAlaboració amb
els ajuntaments o altres institucions per avançar en aquest
sentit?
En relació al segon acord, la part de colAlaboració econòmica
per part de la conselleria per a la posada en pràctica d’aquest pla
de gratuïtat, ha destinat en el pressupost del 2005 o del 2006
alguna partida específica per a aquest tema? I si l’ha destinada,
si han destinat alguns doblers en aquest sentit, ens pot explicar
qui han estat els beneficiaris?
I per últim i en relació als dos darrers acords de la
proposició no de llei, ha fet la conselleria alguna actuació per
promoure l’ús de llibres reutilitzables o per constituir fons
bibliogràfics d’aula que puguin ser utilitzats per l’alumnat en
règim de préstec?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Alberdi.
(Petit aldarull a la sala)
Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President. Comparesc amb molt de gust en
aquesta sessió de control, si es pot dir així, a la qual se’ns
interpelAla o demana respecte a l’execució de determinat acord
pres per aquest parlament, i naturalment intentaré explicar
qualque cosa del que s’ha fet, el que es pensa sobre aquesta
qüestió, la contextualització d’aquest problema i també una
interpretació literal, que és la que les lleis aconsellen que es faci
respecte a qualsevol norma, la literal sempre en primer lloc, que
-la mateixa diputada ho ha explicat- obligava d’una forma molt
genèrica i tangencial a qui els parla. Naturalment la resolució
que es va prendre no era la que proposava Esquerra Unida, era
una altra que es va transaccionar, que vostè ha llegit i que jo no
repetiré, que contenia obligacions de caràcter genèric, tan
genèric com que s’adreçava a propers cursos, no al curs que ve,
ni a l’altre, ni al de més enllà, i al nostre mode de veure
contextualitzava el que és una legislatura.
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Per tant nosaltres acudim aquí a donar comptes, naturalment,
d’uns acords que es varen prendre en el 2003, perquè és el que
vostè em demana. Em costa acceptar-li que nosaltres haguem de
donar compte en aquest parlament d’un presumpte
incompliment del nostre programa electoral; no els donarem
aquests comptes a vostès, ja els donarem a qui correspon, els
ciutadans ja ens passaran comptes com els passaran a vostès.
Però deixi’m, Sra. Diputada, encara que sigui amb caràcter
merament introductori, que faci també un poquet d’història,
perquè vostè ha pujat aquí i ha dit una cosa que és sempre
perillosa: “farem un poc d’història”. Bé, nosaltres en farem un
poc més, també, d’història, perquè el problema del Parlament i
el problema de la legislatura, el problema d’aquesta casa és que
ens hem de remuntar a la història que tots tenim darrere, Grup
Socialista inclòs, pacte de progrés inclòs, i tots els anys del PP
que la Sra. Diputada vulgui, però quan tengui el torn
corresponent parlarem de l’època que vulguin, però ara estam
parlant d’una moció que es va aprovar...
(Intervenció inaudible i algunes rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor..., continuï, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant el fet que se
suscita en aquest parlament l’aprovació d’una moció sobre
gratuïtat de llibres de text, i això podria parèixer que és una cosa
nova, que no s’havia discutit mai, que no havia existit mai, i en
un clima de debat sorgeix un compromís, que és aquest acord
que avui es discuteix aquí. Però dos anys abans ja es va discutir
en aquesta cambra, ja hi va haver una proposició no de llei que
demanava la gratuïtat dels llibres de text, i ja hi va haver una
majoria que no va voler transaccionar, que va votar en contra
que el Govern hagués d’adquirir cap compromís sobre aquesta
qüestió. El primer que vull contar és aquesta part de la història
perquè, si no, feim interpretacions que són perilloses i
tendencioses.
És a dir, la història ens ha de remuntar a l’anterior moció
sobre aquesta qüestió, i a l’anterior moció sobre aquesta qüestió
el pacte de progrés, en aquell moment governant, va dir que no,
que de cap manera el Govern no s’havia de comprometre, ni ara
ni mai, ni ara ni mai, a finançar els llibres de text. Naturalment
s’ha d’acudir als llibres de sessions, als Diaris de Sessions,
rellegir algunes veus. A mi m’interessa avui citar la veu
d’autoritat d’un diputat del seu grup, del Sr. Crespí, que ara
justament no hi és però que és certament una veu d’autoritat, i
ho dic amb ple sentit, en matèria educativa. Va dir en aquell
debat..., a més és molt aplicable a avui en dia perquè estam a les
mateixes: “En aquests moments hi ha prevista una profunda
reforma del sistema educatiu -deia fa 5 anys el Sr. Crespí- per
conduir-lo cap a l’excelAlència acadèmica”; parèntesi, intentant
ridiculitzar la Sra. Del Castillo que era en aquell moment la
ministra. “Jo crec que podríem aprovar aquí una resolució
dirigida a l’actual ministra d’Educació, que en el seu article
primer d’aquesta llei -el podríem oferir nosaltres des de la
perifèria- inclogui no només la gratuïtat dels llibres, sinó també
els fons necessaris que aportarà el Ministeri d’Economia o el
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Ministeri d’Hisenda de l’Estat espanyol per cobrir aquestes
necessitats. Jo crec que allò lògic és que qui més té més pagui
i, naturalment, el Govern d’Espanya té bastant més que el
d’aquesta comunitat”. Aquesta era la posició del Grup
Socialista, del Sr. Crespí, una veu d’autoritat, per cert, sobre la
matèria. Ara la qüestió ha canviat completament, i quan es
transacciona el fet que el Govern de les Illes Balears s’hagi de
comprometre a avançar en aquesta mesura se’ns presenta com
si damunt les nostres espatlles haguessin de caure totes aquestes
qüestions.
Per tant, en primer lloc, una petita referència històrica,
perquè naturalment en aquest parlament tots els grups tenen la
seva història i vostès no n’estan exempts en una matèria com
aquesta. Aquell dia naturalment la votació no va ser que hi
hagués una transacció ni que es modificassin algunes coses; va
ser no, “el pacte de progrés considera que el Govern de les Illes
Balears no ha de fer res en qüestió de llibres de text perquè ho
ha de fer tot el Govern de Madrid”.
I és vera que hem de contextualitzar el problema amb què
ens trobam. Aquest no és un tema tan recent, tan vell. L’any
2001-2002, segons he pogut comprovar avui mateix amb les
estadístiques, es dedicaven per a beques per a l’adquisició de
llibres a l’Estat espanyol 96 milions, quasi 97 milions d’euros
en llibres, i la majoria de comunitats autònomes no hi dedicava
res; només les comunitats d’Aragó, Galícia, Madrid i País Basc
superaven 1 milió de pessetes, 1 milió de pessetes, en ajuda, en
beques a llibres. El cas del País Basc, a més, com vostè sap,
l’hem de posar al marge perquè té transferida la competència
d’atorgar beques, a part que té un sistema de recaptació distint
i, bé, té uns mecanismes distints, però si llevam el País Basc
només tres comunitats dedicaven algun recurs. D’aquests 96
milions el 90% els donava directament el ministeri, per cert,
política a partir de l’any 96, política de finançació de llibres de
text. La resta de comunitats dedicaven 0 euros a aquesta qüestió,
per tant és un procés relativament recent i per tant aquí s’ha de
comparar el que hagin pogut fer les diverses administracions.
Jo no entraré ara en aquesta qüestió, perquè partim d’una
situació d’injustícia, la mateixa situació que segurament el Sr.
Crespí plantejava i que ha estat escoltada tantes vegades en
aquest Parlament, però que en temes de població educativa
adquireix unes condicions desproporcionades. Jo altres vegades
he mostrat aquest gràfic aquí, però no me cansaré de mostrar-lo,
és el gràfic de variació d’alumnat no universitari, d’alumnat
amb obligatori més batxillerat del conjunt d’Espanya; si
llevàssim la barra d’alt, que és la més alta, que és Melilla,
només Balears sobrepassa el creixement, tota la resta estan en
una situació de decreixement.
I podem dir aquí, són dades del propi Ministeri d’Educació
i Ciència, que comunitats com Astúries han perdut el 33,5%
dels seus alumnes, comunitats com Galícia han perdut el 25,5,
Castella i Lleó el 24% dels alumnes en un període de 10 anys,
i nosaltres hem crescut un 4,6. La mitjana d’Espanya està en un
decreixement d’un 11,4 i nosaltres en un creixement d’un 4,6,
estam a 15 punts per damunt de la mitjana de creixement, però
estam amb la mateixa finançació, estam en un problema
vertaderament de finançació.
I naturalment en temes de finançació s’han d’establir
prioritats. Jo vull emprar, vull citar un altre argument, no ho

llegiré perquè això s’allargaria vertaderament d’una forma
extraordinària, però era el Sr. Gomila, del Partit Socialista de
Mallorca que en aquest mateix debat deia: “Hem prioritzat altres
qüestions que ens han paregut més importants, construir nous
centres, créixer la planta escolar, atendre els nouvinguts, dedicar
els recursos a aquestes qüestions que han estat prioritàries
respecte d’una qüestió que és important i que progressivament
es va implantant a diverses comunitats autònomes”.
La nostra posició respecte d’aquesta moció o d’aquest debat
d’avui, és naturalment la de seguir amb la mateixa posició
política i naturalment intentar progressivament poder complir
els compromisos que s’adquireixen no només a nivell electoral,
també en aquest Parlament, però fer-ho des del realisme i des de
les possibilitats econòmiques que tenim, que són les que són i
no unes altres; i, com deia el diputat que jo citava fa un moment,
hi ha unes qüestions de prioritat, hi ha unes qüestions de decisió
que, a més, algunes són discutibles i opinables, naturalment
aquest és el debat polític que s’ha d’acceptar, però, com vostè
es pot suposar, suposant que fos ver, que jo ho dubt, que això
costaria 10 milions d’euros, nosaltres no els tenim, no puc ser
més clar. I dubt que els electors acceptassin per bo que
dedicàssim 10 milions d’euros a aquesta qüestió. Qualque
comunitat ho ha fet, a més, qualque comunitat ha dit: jas, aquí
hi ha 10 milions d’euros, alguna d’aquestes comunitats que ha
perdut el 25% dels alumnes, per cert, ha dit: jas, aquí hi ha 10
milions d’euros per pagar els llibres. Tampoc no crec que
aquesta sigui la solució, tampoc no crec que aquest sigui el camí
a seguir.
Hem d’anar a polítiques de corresponsabilitat, de
substitució, com vostè anunciava i deia, i com diu la pròpia
moció, a mi no m’importa reconèixer-ho, minimització de la
despesa global i constitució de fons bibliogràfics. Per tant,
aquesta és la nostra posició respecte d’aquest tema.
Què pensam fer fins al final de la legislatura? Que és el
context en el qual, sincerament, jo interpret que quan es diu els
propers cursos durant una legislatura és obvi que s’està referint,
almenys ho interpret així, al conjunt de la legislatura, que és
quan haurem de passar comptes, quan acabi la legislatura, i ens
diran si ho hem fet bé o no ho hem fet bé. Nosaltres planegem,
l’any que ve, encara que no hi hagi expressament una partida
específica, perquè no té per què ser-hi, a més, com vostè sap
molt bé, pensam dedicar recursos a aquesta qüestió, recursos
limitats. Nosaltres, de fet, enguany pensam, enguany vol dir
aquest curs, però l’any que ve, l’any que ara començarà, dedicar
aproximadament 150.000 euros a aquesta qüestió. Com les
gastarem? Quin és el plantejament per gastar aquests recursos?
Doncs, el plantejament per gastar aquests recursos és fer una
convocatòria de subvenció, en principi a dos tipus
d’institucions, per ventura tres, està encara en una fase de
decisió respecte d’aquest tema, sense cap dubte a les AMPA i
sense cap dubte als centres educatius. Però probablement també
als ajuntaments, perquè, a més, hi ha ajuntaments que venen
contribuint, bé, d’una forma directa, hi ha alguns ajuntaments
que paguen els llibres totalment, l’Ajuntament d’Eivissa, si no
m’equivoc, doncs és un ajuntament que abona completament, tu
hi vas amb la factura dels llibres i te paguen el que t’han costat
els llibres de text dels teus fills; bé, això ho fan i està molt bé
que ho facin i probablement també exigiran tenir qualque tipus
d’ajudes i s’obri qualque línia de subvenció, ja ho veurem. Està
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la convocatòria per tant encara perfilant-se i sortirà durant el
2006 amb l’objectiu que ja sigui efectiva el curs 2006-2007, el
proper curs, distribuïda amb una sèrie de criteris, naturalment
que s’establiran en el propi concurs, que seran preceptius
complir-los per poder accedir a aquestes quantitats.
Naturalment, des de l’òptica de la reposició i des de l’òptica
de la constitució de bancs de llibres en la línia, si no m’equivoc,
que assenyalava el mandat del Parlament: minimització de la
despesa global en la implantació de centres per promoure llibres
reutilitzables i altres eines pedagògiques i constitució de fons
bibliogràfics d’aula. Aquestes eren les dues línies que marcava.
S’ha obert una tercera, segons explicava jo fa un moment, de
gratuïtat total, de xec i llibre, que a mi, conceptualment no me
pareix, de moment, la més adequada, encara que totes tenen
dificultats. A més amb un rerafons d’una indústria llibretera que
també hem d’aconseguir que sobrevisqui, perquè els que editen
llibres escolars són els mateixos que editen literatura infantil,
juvenil i els alumnes i els ciutadans la puguin anar a comprar i
la puguin gaudir. Si fent determinades polítiques educatives per
estalviar les famílies ens carregam o agredim d’una forma dura
la indústria llibretera, també és un problema social, perquè són
llocs de feina; estructural del teixit del país, perquè la indústria
llibretera és una indústria que jo crec que és molt important i
que jo crec que té una repercussió damunt els preus del conjunt
dels llibres, no només dels llibres escolars, impressionant, per
tant s’ha d’anar molt alerta. De la mateixa que els pares i les
AMPA demanen, i les federacions de pares, contínuament
millores en aquesta qüestió, també els editors de llibres ens
escriuen i ens informen de les repercussions, i jo els puc fer
arribar a vostès informes de les federacions de llibreters, de la
preocupació i del perill que determinades polítiques poden tenir,
l’impacte que poden tenir damunt el món de l’edició de llibres.
Per tant, hem de ses cautelosos en aquesta qüestió i m’agradaria
allunyar-me de la idea del gratis total i que l’administració ho
pagui tot i ho pagui quan pugui, no m’agrada molt.
Voldria, per acabar, explicar, gràcies per la seva generositat,
Sr. President, que som conscient de la situació en què ens
trobam; no volem renunciar a dir, com deien els senyors
diputats del pacte de progrés la passada legislatura que aquesta,
essent conceptualment com és una beca ho ha de pagar qui té la
competència per becar, que és l’administració de l’Estat, o que
ens transfereixi les quantitats necessàries per fer-ho, no volem
renunciar a això perquè aquesta és la veritat; en un context on
els ciutadans de les Illes Balears, els alumnes estan perjudicats
quant a finançació, com he demostrat una vegada més, i ja van
moltes, en aquest Parlament. Insistir que enguany hi dedicarem
recursos, en el context d’aquesta legislatura dedicarem recursos
a aquesta qüestió, modests, jo no vull deixar de reconèixer-ho,
probablement insuficients, segur, insuficients, però començarem
a avançar en aquest plantejament. A nosaltres ens pareix que és
el que podem fer, fer-ho a més des del context de concertar-ho
amb les AMPA o amb les federacions d’APA i amb els centres
escolars és un camí que a l’administració li pot convenir també
per descarregar-se de generar també una feina burocràtica
tremenda, que al final també constitueix una despesa més que
s’hauria de descomptar de tot això.
Per tant, aquest és un tema molt més complex del que en
aparença podria tenir i jo voldria, naturalment, com feia el dia
que contestava la seva pregunta, recaptar la colAlaboració, la
cooperació de tothom, aquest és un tema que interessa a tothom
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i que naturalment quan un s’enfronta amb la realitat i amb les
magnituds d’aquestes qüestions, doncs, naturalment, és
conscient de les limitacions que són moltes en el departament i
són moltes en conjunt de les nostres administracions; però amb
la voluntat d’anar avançant i amb la voluntat d’anar millorant,
doncs aconseguir cada any un poc més, poder disposar de més
recursos, perquè el fet, que és un altre tema complex, si tothom
ha de ser tractat igualment, encara que sigui desigual, el tema
dels préstecs té moltes dificultats perquè també li prestam el
llibre a una persona que se’l pot comprar; és a dir, limitar totes
aquestes qüestions, també pagam a grans declarants de renda
que paguen molts de doblers de renda els regalam els llibres,
també hem de plantejar aquestes qüestions, les hem de
contextualitzar i és una feina a la qual convoc a tots perquè és
més complex del que en primera aparença pugui parèixer com
a un dret a l’equitat, un dret a l’educació, que ho és,
efectivament, i a més jo som un convençut que s’anirà imposant
a tot l’Estat, poc a poc, lentament per ventura, però poc a poc a
tot l’Estat la gratuïtat, almenys en termes conceptuals de llibres
de text, però amb les passes que les administracions puguin
donar. I aquesta, s’ha dit altres vegades ja, doncs és una
administració que té les limitacions que vostès coneixen també.
Per tant, crec que respon a alguns dels plantejaments que
vostè me demanava, no amb la celeritat que un podria desitjar;
ja m’agradaria a mi que quan el Parlament suggereix un acord
d’aquestes característiques jo l’endemà pugui dir, doncs que es
disposi el corresponent per pagar això, però vostè coneix
l’administració tan bé com jo i sap de les moltes dificultats que
hem d’afrontar per fer possible aquests objectius.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Alberdi.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, de cap manera
se m’acudiria demanar al Partit Popular, i menys en aquesta
cambra, explicacions respecte del seu programa electoral, de
cap manera. Del que estic absolutament convençuda és que els
representats en aquesta cambra sí que els en demanaran.
He escoltat molt atentament el que vostè m’ha dit i la veritat
és que no he entès que m’hagi donat cap argument per no
complir el seu compromís, m’ha donat arguments i m’ha
explicat una història, que jo sabia i que confirm, però en realitat
ni m’ha pogut contestar cap de les meves preguntes ni m’ha
donat cap argument que me digui per què no ha fet una cosa que
era relativament fàcil en dos anys.
M’ha dit que, m’ha citat el Sr. Crespí, i jo la veritat és que
l’entenc al Sr. Crespí, les paraules que va dir, no conec el
context en què les va dir, però les que ha citat vostè les entenc
perfectament, perquè si algú té experiència en no dotar de diners
les lleis precisament és el Partit Popular, o sigui, totes les lleis
que ha fet no les dota de diners i en canvi sembla que el Partit
Socialista, almenys la proposta de la LOE la dota de memòria
econòmica i de diners, bé, en principi tenim una memòria
econòmica, cosa que no pot dir el Partit Popular.
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Les referències històriques, Sr. Conseller, no els afavoreixen
gens en relació amb les transferències en matèria d’educació,
perquè jo, que he tingut oportunitat d’estudiar molt bé aquest
tema perquè vaig ser a la comissió de finançament de la sanitat
i de l’educació, me’n vaig adonar que les transferències
s’havien fet molt malament en matèria d’educació en aquesta
comunitat autònoma, i precisament governava el PP a nivell
central i el PP en aquesta comunitat. I no es van fer malament
perquè no poguessin preveure els canvis demogràfics que es
produeixen, naturalment que no, es van fer malament perquè es
van fer de tal manera que no es van concretar unes inversions
que ja estaven compromeses i que ens van posar en aquesta
situació de mala infraestructura econòmica que tenim en aquest
moment, de mala situació de les infraestructures, que estaven
pressupostades, que estaven compromeses per part del Govern
central i no es van fer. Però jo no vull parlar d’història, parlam
d’una cosa que és ara.
Vostè ha dit també que, naturalment, a tota acció de govern,
per dir-ho d’alguna manera, s’han de fer prioritats, jo hi estic
completament d’acord, ja m’ho va dir també un altre dia
contestant-me una pregunta; jo no li he discutit mai ni li
discutiré mai que hem d’acollir els nouvinguts, hem de construir
centres i hem d’assolir unes responsabilitats prioritàries, mai a
la vida, o sigui que, per favor, no me faci demagògia ni perdre
temps amb aquest tema perquè jo no diré mai això, mai a la
vida. El que li dic és que també s’ha de treballar intensament
perquè s’acompleixi un altre dels drets, que és aquest dret de la
gratuïtat dels llibres de text; parl d’un dret dels ciutadans i per
tant de’un responsabilitat innegable de la seva conselleria del
Govern del PP, li parl, li parlam tots aquells que vàrem aprovar
la proposició no de llei, inclòs el Partit Popular, que vostè ha de
ser capaç de situar l’educació entre les prioritats del Govern del
Sr. Matas. Dediquin els diners a l’educació i deixi’ns
d’aventures que afavoreixen potser uns quants, però a la majoria
ens perjudiquen molt.
Vostè m’ha dit que ha establert unes prioritats i que aquesta
història no venia d’ara. Efectivament, jo he llegit també la
proposició no de llei que es va fer fa temps i sé que aquesta
proposta de la gratuïtat dels llibres de text no és d’ara, ni per
part del Partit Popular ni per part del Partit Socialista, el que sé
es que aquest any el Partit Socialista, vostè ha parlat també de
les beques dels llibres de text, el Partit Socialista les ha pujat un
27% les beques que dóna en el Govern central per llibres de
text. Per això crec que ells, des del Govern central
s’acompleixen els compromisos, però vaja, aquesta no és la
intenció ni l’interès d’aquesta proposició, del que li demanam
explicacions és de per què vostè no ha fet aquestes coses que ara
ens proposa abans.
Miri, jo ja li he dit abans, això era una proposició molt fàcil,
els acords de la proposició no de llei eren: disseny un pla, faci
una petita aportació econòmica sense concretar, promocioni
iniciatives que ja s’estan fent. Vostè hauria de saber que els que
governen, a qui governa no solament se li demana diners,
moltes vegades se li demana senzillament imaginació, interès i
voluntat per fer les coses, que són els elements bàsics per a la
confiança.
Jo li he fet sis preguntes, vostè no me n’ha pogut contestar
cap; això vol dir que hi ha hagut un incompliment, un
trencament de la paraula donada, un oblit intencionat d’uns

acords que precisament per la seva càrrega social interessen una
gran part de la nostra comunitat autònoma. Això sí, m’ha dit, i
això li agraeix moltíssim, que hi ha uns altres compromisos a
partir de l’any 2006. Jo he pres bona nota, però també ho miraré
en el Diari de Sessions, per descomptat, vostè ha retardat el
compromís, jo el seguiré, i m’alegra que almenys aquesta
solAlicitud de compareixença hagi servit perquè un pla que jo
estic segura que de cap manera hi era, ara hi sigui.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo crec que sí he
contestat, el que passa és que vostè no accepta una premissa
amb la qual jo em manifest contrari al que vostè ve explicant. A
mi aquesta resolució no m’obliga amb els termes que vostè
planteja i vostè vol i li agradaria que m’obligàs i no és així
perquè no es va aprovar a la comissió amb els termes que a
vostè per ventura li hagués agradat que s’aprovàs; hi va haver
una transacció i es va arribar a un acord que és aquest text. I jo
aquest text, senyores i senyors diputats, no l’he incomplert i jo
ho defensaré fins on faci falta això, jo aquest acord no l’he
incomplert, he incomplert la pretensió de la Sra. Rosselló, que
va fer una moció que es va discutir, però que va ser
transaccionada en uns termes distints, per tant no me faci veure
coses que no són. Jo la moció que es va acordar la puc complir
molt lentament, la puc complir malament, si vostès volen, la puc
complir fatal, tot això, però no me digui que no hem fet res i que
no hem complert res perquè el context d’aquesta proposició
sobrepassa la moció que avui vostè presenta aquí.
Per tant, a mi me dóna la impressió que fins al final de la
legislatura tenc cos per córrer en aquest tema, si no diuen coses
abans.
Miri, el tema de les cites històriques, i a més ara ha vengut
el Sr. Crespí a participar d’aquest debat, si vol, encara que ha
estat citat i no alAludit, faig meva la cita una altra vegada,
escriguem un article que digui article 1 de la LOE: el Ministeri
d’Hisenda finançarà les beques necessàries per a la compra de
llibres de text, que era el que deia el Sr. Crespí fa quatre anys,
que jo faig meu avui, facem-ho, ho digui vostè, i a més, vostès
tenen diputats que avui encara per ventura encara poden fer
possible això a Madrid, idò participin activament d’aquesta
qüestió, el problema és que no, no, no ho farem això, no és ver?
Bé, no, ja sé que no pot contestar, és una pregunta retòrica, és
un no per dir qualque cosa, perquè ja sé que és que no; a més,
no es preocupi.
Miri, nosaltres sostenim que aquest és un tema
extraordinàriament complex, que és un tema que exigeix molta
reflexió, que no es pot presentar, sincerament ho dic, d’una
forma, be, i per ventura tots els partits polítics cometen aquest
error, i naturalment que ens demanaran comptes a tots perquè el
que vostè me demana és a tots els programes o a quasi tots els

programes polítiques, al de vostès també. Per tant, per ventura
tots cometem aquest pecat i per ventura hauríem de reflexionar
damunt aquesta ...
(Remor de veus)
..., bé, me pareix que sí que figura al seu programa, però no
debatrem aquesta qüestió, ho he mirat abans de dir-ho com es
pot suposar.
Miri, nosaltres creim que aquest és un tema
extraordinàriament dificultós i extraordinàriament car i que, a
més, té diverses òptiques que són totes dificultoses, els
interessos dels pares que naturalment s’han de suportar; el dret
a l’equitat, que fa que una persona que no té recursos els pugui
tenir i pugui adquirir llibres, però també ho hem de congraciar
amb el bon costum de comprar llibres i amb el bon costum de
convidar a la lectura i amb la necessària, molt necessària per a
la nostra societat, supervivència de les empreses editores de
llibres. És que si no entram en dinàmiques que poden ser
equivocades.
Però jo no vull allargar aquest debat més del que és
necessari, jo crec que li he contestat perquè la contestació
principal és dir que a mi aquest acord no m’obliga avui, en
termes radicals de dir vostè fins avui no ha fet això, és que
l’acord que varen prendre en comissió no m’obliga avui a fer
res, m’obliga que els propers cursos, que no han acabat de
succeir, jo crec que ho ha de contextualitzar dins una legislatura,
que és la responsabilitat que se suposa que un ha de tenir -jo no
sé què li passa a la diputada que intervé a cada moment, en fi,
que no ha estat citada ni alAludida, no ha estat citada ni alAludida
ni res i es posa a cridar, en fi, incomprensible.
(Remor de veus)
Bé, no vull allargar aquest debat, només acabar dient que el
llibre de sessions pesa, el llibre de sessions me pesa a mi també,
però a vostès també els pesa el llibre de sessions, és a dir, són
dos estils distints, anar a un debat i aconseguir una transacció
d’un tema en el qual el Govern afronta el risc i llavors ha de
venir aquí a donar explicacions; o dir: votam que no perquè
tenim majoria, que és el que feren vostès fa quatre anys. Són
dos estils distints de fer les coses, això també m’ho ha
d’acceptar.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Senyores i senyors diputats, abans d’aixecar-nos i acabar
aquesta sessió, per part del president de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts els inform que les comissions començaran a les
cinc i mitja.
S’aixeca la sessió.
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