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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 consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 680/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a model de finançament de les Illes
Balears.

Primera pregunta, la RGE núm. 680/06, relativa a model de
finançament de les Illes Balears, que formula el Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el president del Govern
de les Illes Balears, reiteradament, al llarg d’aquests darrers dos
anys, ha manifestat que no consentirà que les Illes Balears
siguin una autonomia de segona. Ara que ja coneixem que
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya incorporarà un sistema de
finançament propi, pensa el president del Govern que l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears també ha d’incorporar el
sistema de finançament per a les Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, doncs la meva
opinió és que sí en la mesura que l’incloguin la resta d’estatuts
de l’Estat espanyol. Crec que les Illes Balears tenim almanco
les mateixes necessitats que té qualsevol altra comunitat
autònoma a Espanya, les mateixes necessitats d’infraestructura
i de finançament.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. I mira que seria fàcil dir sí o no,
perquè en aquest moment tenim un Estatut aprovat, el del País
Valencià, que no incorpora sistema de finançament, i el de
Catalunya, en tràmit, que sí l’incorpora. Aleshores, amb la seva
resposta no m’aclareix sí o no. Vol ser una autonomia de
primera com la de Catalunya? Ha d’incorporar un sistema de
finançament propi per a les Illes Balears dins l’Estatut. Vol ser
una autonomia de segona? No ho faci.

Però jo crec que en aquest moment vostè es troba amb una
disjuntiva: participar en la campanya que fa el Partit Popular
contra l’Estatut de Catalunya o defensar els interessos de les
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Illes Balears i incorporar a la reforma de l’Estatut el sistema de
finançament que ens beneficia. La pregunta és: el model que
incorpora Catalunya és bo per a les Illes Balears? Jo dic que sí,
que fins i tot és més bo per a Balears que per a la pròpia
Catalunya.

Per tant, vostè té dos camins, la fidelitat al seu partit, que en
aquest moment suposa anar contra el interessos de les Illes
Balears, o el jurament de defensar els interessos dels ciutadans
de les Illes Balears. I per això no li queda més remei que vostè
i el seu partit defensar que incorporem un model de
finançament propi al nostre Estatut d’Autonomia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. És que jo crec que amb la meva
resposta li he desfet la resposta que vostè duia preparada i no
l’ha volguda canviar, escolti, per favor; li he dit que sí, en la
mesura que l’incorporin la resta d’estatuts d’autonomia
d’Espanya.

I a més, li record que aquesta pregunta vostè ja la va fer,
proposta de resolució, debat de política general 2004, i va ser
votada a favor per 38 diputats: Partit Popular, Partit Socialista
de Mallorca, Esquerra Unida i UM, varen votar que no 17
diputats, Partit Socialista Obrer Espanyol, qui és qui no vol que
això s’inclogui, i aquest serà el seu problema, també serà el
meu. Però el problema el tendrà vostè que avui els únics que
han dit que no volen que això s’incorpori a l’Estatut
d’Autonomia són els seus socis de govern, el Partit Socialista
Obrer Espanyol. I entre vostè i jo, si això ens interessa,
l’haurem de convèncer naturalment per aconseguir aquest
consens i que les Illes Balears puguin tenir el millor
finançament possible, almanco el que tenen a la resta de
comunitats autònomes de l’Estat.

Gràcies.

(Aplaudiments a la sala)

I.2) Pregunta RGE núm. 717/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació a la segona edició de la fira Futur
Jove.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 717/06, relativa a participació
a la segona edició de la fira Futur Jove, que presenta el diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber, amb
aquesta pregunta, quines previsions té la Conselleria de
Presidència i Esports en relació a la participació de la ja
inaugurada segona edició de la fira Futur Jove.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Diputat, una fira que ha tancat
les seves portes aquest dissabte passat i que va tenir lloc entre
els dies 9, 10 i 11 en el recinte firal, i podem dir que les
previsions s’han superat perquè han visitat aquesta fira 15.000
joves de les nostres illes, per tant 2.000 més que la primera
edició, que va tenir lloc l’any passat. Possiblement aquest
augment ha vengut des de la previsió que ja tenien molts de
joves de poder-hi assistir, el major coneixement que es tenia
que es feia ja aquesta fira perquè era la segona edició, i també
possiblement que els joves de Menorca i d’Eivissa han pogut
participar molt més pel transport gratuït per part de la Direcció
General de Joventut. Així hi ha hagut 534 joves menorquins
que hi han participat i més de 1.000 joves d’Eivissa i de
Formentera que han vengut a veure aquesta fira. 

També hem superat el nombre d’expositors de l’any passat.
Hi havia concretament l’any passat devers 70 expositors i
enguany han estat més de 120 entre administracions públiques,
però principalment entitats i empreses privades que han
participat en els tres temes d’aquesta fira: per una part en temes
de treball; una altra part en temes d’educació i de formació
perquè hi havia altres universitats de la resta de l’Estat, fins i
tot també altres escoles i acadèmies; i, per altra part, el tema
d’habitatge, on, a part de la participació per part dels
organismes de la comunitat autònoma en temes d’informació de
la Hipoteca Joves o habitatges de protecció oficial, també hi ha
hagut participació d’altres entitats bancàries. 

Es tractava d’oferir en un mateix espai informació sobre
aquests tres temes perquè els joves de les nostres illes
poguessin rebre informació i orientació, i ajudar-los en certa
manera a decidir sobre el seu futur, a decidir si volen continuar
amb formació i educació, a decidir si volen tenir una feina, a
posar-los en contacte amb els departaments de recursos humans
de les empreses de les nostres illes i quin és el mercat que hi
pugui haver en aquests moments i, sobretot, ajudar-los també
a tenir informació per poder aconseguir un habitatge en aquests
moments.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 718/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions sobre elaboració i tramitació d'una llei
d'espectacles.

EL SR. PRESIDENT:
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Tercera pregunta, RGE núm. 718/06, relativa a previsions
sobre elaboració i tramitació d’una llei d’espectacles, que
formula el diputat Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta pregunta va adreçada al conseller d’Interior. Des del
Grup Parlamentari Popular estaríem interessats a saber quines
són les previsions de la Conselleria d’Interior en l’elaboració
i la tramitació d’una llei d’espectacles.  Moltes 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. Sr. Diputat, efectivament en el mes
de desembre el Consell Insular d’Eivissa i Formentera va
aprovar una moció on s’instava la conselleria a tramitar
urgentment aquesta llei d’espectacles.

He de dir que efectivament en el mes de desembre es va
reenviar a tots els municipis i als consells insulars un
avantprojecte de llei d’espectacles, que s’hi han fet centenars
d’aportacions que s’han estudiat, que s’estan incorporant i que
jo esper que sense més dilació en el mes de març pugui superar
el procés d’aprovació pel Consell de Govern i tengui entrada en
aquesta cambra per convertir-se en llei.

Crec que ha estat una llei que ha estat molt valorada per tots
els municipis, també pels consells insulars; que, a més d’aquest
acord del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, acord pres per
unanimitat, també s’han fet alAlegacions des del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera que s’han tengut en compte, i de la resta
de consells i de municipis. Serà una llei que crec que ha assolit
un ampli consens i esper i estic convençut que també sortirà
d’aquesta cambra amb un fort suport de tots els grups polítics.
Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 720/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb el sector lacti.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 720/06, relativa a actuacions en
relació al sector lacti, que formula el diputat Sr. Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Ens interessa conèixer, Sra.
Consellera, quines són les actuacions, quina és la política que
du a terme la seva conselleria respecte al sector lacti.

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. Senyors i senyores diputats, a part de
les accions de maneig normal en relació al sector lacti cal
destacar la creació de la mesa sectorial; dia 31 del 3 del 2005
es va publicar en el Butlletí Oficial la resolució per la qual es
creava aquesta mesa, partint de la constitució amb el Consell
Agrari Interinsular, òrgan en què està representat tot el sector,
perquè fossin ells els que aportassin solucions cap al problema
que anàvem a resoldre o a posar en marxa.

Es va continuar treballant durant molts de mesos i aquesta
mesa va arribar a les conclusions següents: ajudes directes com
a totes les economies avançades, potenciació de les campanyes
de promoció i comercialització de productes agroalimentaris,
i la redacció d’un pla de desenvolupament rural d’acord amb
les nostres necessitats de la nostra comunitat. Per tant s’està
estudiant ja un PDR nou que sigui adient a la nostra comunitat.

I en el cas de Menorca, per palAliar el doble cost
d’insularitat i assegurar al màxim el proveïment de farratges a
l’illa, es posa en marxa un pla hidrològic insular que garanteixi
el reg i els suports necessaris per als cultius a dita illa. 

Per tant això són les recomanacions de la mesa del sector
lacti. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 721/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a índex de sinistralitat laboral de l'any 2005.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 721/06, relativa a índexs de
sinistralitat laboral l’any 2005, que formula el diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Treball, és sabut o,
millor dit, a tots els grups d’aquesta cambra ens preocupa el
tema de la sinistralitat laboral, sabem dels esforços que fa
aquest govern en aquesta matèria quant a destinar més recursos
pressupostaris, així com per exemple dotar les obres públiques
de més recursos per tal de reduir la sinistralitat, i en aquest
sentit li volíem demanar quins han estat els índexs de
sinistralitat laboral durant l’any 2005 a les Illes Balears. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
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Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors
diputats, l’any 2005 l’índex general de sinistralitat, calculat en
nombre d’accidents per cada 1.000 treballadors, ha estat de
78,87. Si comparam açò amb els anys anterior tenim que el 99
-és a dir, feim una perspectiva enrere una mica més enllà de
cinc anys- era de 99,34; l’any 2000, 102,85; el 2001, 100,63;
el 2002, 93,01; el 2003, 81,63; i el 2004, que ha estat l’any que
hi ha hagut menys accidents per cada 1.000 habitants, 75,24.
L’any passat, per tant, va ser la segona de les xifres més baixes,
tot i que hi ha un repunt sobre el 2004, que estam analitzant
perquè hem fet una desagregació dels accidents que ens permet
crear i conèixer, sobretot per prendre mesures i ajustar el nostre
pla d’acció del 2005 al perfil d’accidents i, per tant, als
colAlectius, les edats, els dies, les hores, tipus d’activitat, etc.,
que tenen major incidència i per tant tenir un pla d’acció per al
2005 que ens permeti corregir aquest repunt respecte del 2004,
encara que sigui la xifra d’índex menor de tots aquests anys
després del 2004, corregir, dic, millor les actuacions en matèria
de prevenció de risc i d’evitar accidents. Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 722/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a índex d'evolució del mercat laboral.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 722/06, relativa a índexs
d’evolució del mercat laboral, que formula la diputada Sra.
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Treball i Formació, quins han estat els índexs
d’evolució del mercat laboral a les Illes Balears? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquí tal vegada més que
parlar d’índexs, si em permet, el que vull és manifestar
l’evolució positiva en tots els aspectes que tenen a veure amb
el mercat laboral, és a dir, hem disminuït la bossa d’atur en
general a totes les illes. Tot d’una he d’aclarir que realment la
força de reducció ha estat a l’illa de Mallorca, i també he
d’apuntar que els creixements en matèria d’afiliats a la
Seguretat Social ha estat espectacular; també he de matisar que
la regularització d’immigrants ha permès que aquest índex de
qualque manera manifesti una progressió més enllà del que
hagués estat el nostre mercat per si mateix.

Respecte de les illes, a Eivissa i Formentera hi ha un
creixement més similar al de Mallorca, al voltant del 5,5%, i
l’illa de Menorca és la que apunta un creixement menor
respecte del nombre d’afiliats a la Seguretat Social. 

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 723/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a procés expropiatori a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 723/06, relativa a procés
d’expropiació a Eivissa, que formula el diputat Sr. Joan Boned
i Roig, diputat del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, davant els fets que
estan succeint al voltant dels seus projectes d’autovies a Eivissa
voldríem preguntar-li si creu vostè que els tràmits
d’expropiació que s’estan seguint són els correctes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. La consellera creu que
el procés d’expropiació...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria un poquet de silenci, per favor. Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

La consellera creu que el procés d’expropiació, que afecta
més de 400 expropiats, és correcte en línies generals. Crec que
els funcionaris responsables han fet una bona feina, han anat
casa per casa, cosa que no s’ha fet enlloc d’Espanya, ni a
Menorca, ni a Mallorca, i aquesta feina de moment té el suport
de quatre actes judicials, d’11 d’abril del 2005, de 29 de
novembre del 2005, de 31 de gener del 2006 i de 10 de febrer
del 2006.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, que és correcte en
línies generals no és suficient. Haurà de reconèixer que la seva
conselleria, que vostè mateixa i que els responsables del
Consell d’Eivissa i Formentera s’estan convertint en autèntics
professionals de la mentida, de l’engany i de la manipulació,
perquè això és el que estan fent. La seva resposta és falsa, és
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radicalment falsa, i no ho dic jo, només, ni ho diuen els
propietaris afectats; ho diuen fins i tot els jutges que han resolt
amb actes aquests contenciosos que han presentat els
propietaris, que si bé diuen que no veuen com poden suspendre
cautelarment les obres, sí reconeixen i diuen textualment que
no es neguen certes irregularitats, com l’equivocació material
a l’hora i la data de l’acta prèvia, com l’absència de
representant municipal, o com l’absència de descripció de
l’estat de la finca, tots aquests tràmits recollits a l’article 52 de
la Llei d’expropiacions forçoses, Sra. Consellera, que segons
vostè no l’afecta per a res, però que segons els jutges sí que
l’obliga. I a més diuen aquests jutges en aquests actes que
l’absència d’un d’aquests tràmits, un dels que recull aquest
article, és motiu suficient per entendre la inexistència de
l’expedient.

Per tant, li agradi o no li agradi, Sra. Consellera, vostès
estan ocupant irregularment i ilAlegalment uns terrenys que no
són seus. Per tant, i perquè quedi clar on arriba aquesta baixesa
en les seves tramitacions, en les seves manipulacions, li posaré
dos exemples només, Sra. Consellera. Un d’ells: a una
propietària se li envia la notificació d’aquesta acta a nom del
seu pare que, per cert, portava més d’un any mort. A un altre
propietari estava previst aquesta acta per al dia 29 de juny i se
li notifica, (...) personificació al seu apartat de correus, el dia 1
de juliol. Així és com vostès entenen la legalitat de tramitació,
Sra. Consellera.

I, per cert, una de les coses que sí li volia dir: ja que són tan
exigents a l’hora de dir què han de fer els propietaris, també
estaria bé que ho fossin a l’hora de decidir les obligacions de
l’empresa que estan vostès contractant, ja que així ens
estalviarem el ridícul del consell que envia els bombers a
netejar una carretera que hauria de tenir neta i arreglada
l’empresa que està fent les obres, i no utilitzar un servei públic
al servei d’una empresa privada, Sra. Consellera. 

Deixi de manipular i deixi d’enganyar que tots hi
guanyarem.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que vostè s’ha de
tranquilAlitzar un poquet, perquè per molt que vostè intenti
sembrar dubtes, si vostè respecte la justícia, la justícia cada pic
està donant la raó al Govern de les Illes Balears, i a vostès el
que els passa..., jo els ho vaig dir en comissió: vostès han
enganat els expropiats d’Eivissa i els tenen enganats, i ara els
cou perquè tot el que els havien dit, que les actes eren ilAlegals
i no sé què, els tribunals estan dient que tot està ben fet i que
podem continuar les obres. I això és el que els passa, que vostès
han enganat els expropiats d’Eivissa.

Vostè sap que nosaltres a Eivissa hem fet fins a quatre
citacions diferents. La primera, la va suspendre el tribunal; la
va aixecar. Vàrem tornar a citar, ens varen demanar anar finca

per finca, que no ho hem fet..., no es fa enlloc d’Espanya, hem
anat finca per finca. Quan tornàvem a citar el representant de
Vila no va comparèixer, però en canvi estava el regidor amb els
antiautovia...

(Aldarull a la sala)

...estava amb els antiautovia el regidor. Vàrem haver de
tornar a (...) les molèsties que ocasiona a la gent d’Eivissa i
vàrem tornar a fer les citacions, fer les actes i s’ha fet una feina
molt escrupolosa i molt depurada per part dels funcionaris.

Que hi pot haver errors? Jo no ho neg, són més de 400
expedients, jo no ho sé, però de moment els tribunals cada pic
ens donen la raó.

Jo li vull dir que com sempre, Sr. Diputat, el Govern està
actuant dins la legalitat i a més estam actuant dins les regles del
joc i de la democràcia i de les majories i els resultats electorals
a Eivissa. Jo crec que incentivar ilAlegalitats, incentivar
violències i no voler respectar la voluntat democràtica són
actituds que esper que el Partit Socialista no hi estigui donant
suport a l’illa d’Eivissa. Moltes gràcies.

(Aldarull i aplaudiments a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta... Digui, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Demanaria a la consellera que retiri
l’afirmació que acaba de fer, que des d’aquest grup s’està
incentivant la violència, perquè no hi ha res més fals que això...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

EL SR. BONED I ROIG:

...i és una de les noves manipulacions i falsedats que estan
dient des de la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta... Bé, ha fet una menció el Sr.
Diputat. Sra. Consellera...

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Jo em reafirm amb el que he dit: que esper que no tengui el
suport del Partit Socialista. Gràcies.

(Remor de veus i petit aldarull)
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I.8) Pregunta RGE núm. 724/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients incoats a dos instituts d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 724/06, relativa a expedients
incoats a dos instituts d’Eivissa, 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. Sr. Conseller, sap vostè que el passat
dia 25 de gener un grup d’alumnes, devers 20 o 30, de l’illa
d’Eivissa, de dos instituts, es varen manifestar o concentrar
davant el consell insular per protestar per la política de
carreteres del Govern de forma absolutament pacífica, sense
estar manipulats i sense que ningú no els hagués incentivat a res
i molt menys a la violència, com ha dit abans la consellera.

Per això el president del consell per primera vegada, una
institució pública, denuncia uns fets com aquests perquè un
grup de 20 alAlots protesta davant la seva institució, i envia el
vídeo de seguretat del consell amb els enregistraments d’alAlots,
d’alumnes i, segons vostès, d’algun professor, i nosaltres el que
volem saber és si davant aquest atac i aquesta persecució que
vostès estan fent cap a la comunitat educativa eivissenca amb
aquest clima de crispació que vostès sí estan creant si ens pot
explicar, Sr. Conseller, en quin estat es troben els dos
expedients oberts als instituts d’Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, jo el que vull dir és que efectivament s’ha produït
una denúncia per part del consell insular d’uns fets respecte a
una manifestació ilAlegal transcorreguda en hores de classe.
Aquesta és la qüestió. I no només del consell insular, també
d’una sèrie de pares i mares que també han fet arribar a la seu
de la conselleria per escrit la seva queixa.

Davant això la conselleria naturalment ha obert un
expedient administratiu, no contra dos instituts, com es diu
erròniament a la pregunta, evidentment no s’expedienta cap
institut; s’ha obert un expedient informatiu i s’han consultat
professors, junta d’alumnes, etc., per elaborar un informe que
en aquests moments a més encara no pot estar complert perquè,
entre altres coses, s’han d’entregar, cosa que es fa durant els
primers deu dies de cada mes, els fulls on els professors
justifiquen les seves absències. Per tant tota aquesta qüestió
està encara a nivell administratiu i s’intenta aclarir-se la
fonamentació o no del fet que s’hagin produït aquests fets.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, si en tots els
problemes que té l’educació a la nostra comunitat autònoma i
concretament a l’illa d’Eivissa vostès hi posassin tant d’interès,
jo crec que ja hauríem acabat amb la massificació a les aules,
els instituts tendrien lavabos, els disminuïts tendrien el
fisioterapeuta que no tenen a Eivissa, etc., etc. I el que és més
greu: els estudiants ara de Sant Jordi no patirien en la seva
pròpia salut les conseqüències de les obres que amb
irregularitats estan vostès executant a l’autovia de l’aeroport.

Però, Sr. Conseller, vostès continuïn amb la seva política de
persecució i de crispació a l’illa d’Eivissa, que amb la seva
colAlaboració i amb la de la consellera d’Obres Públiques, la
Sra. Cabrer, aconseguiran segurament que la manifestació del
proper divendres a l’illa d’Eivissa sigui la més multitudinària
que hem viscut mai en aquesta illa. Porten tres anys de
legislatura i portaran tres grans manifestacions. L’enhorabona.

I, per cert, des d’aquesta tribuna li faig dues denúncies més
per si hi vol enviar la Inspecció. Vaig veure el passat mes de
maig cents i cents d’alAlots que varen faltar a classe perquè
varen anar a veure els Prínceps d’Astúries a l’illa d’Eivissa. I
també he vist uns alAlots de Sant Jordi que han de sortir de
l’institut cada matí perquè no tenen excusat al seu institut. Li
agrairia, Sr. Conseller, que vostè es preocupés pels problemes
reals de l’educació i que deixassin de manipular i de perseguir
la comunitat educativa, les persones que es manifesten contra
la seva política, els agradi o no els agradi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no sabia que el
motiu de la pregunta era encalentir l’ambient per a la
manifestació famosa que estan preparant.

(Petit aldarull a la sala)

Ho comprenc, està molt bé que ho faci. Naturalment no
pensava que cometés la imprudència, com ha fet qualque
docent d’Eivissa, de comparar la visita del príncep, de l’hereu
de la Corona d’Espanya a Eivissa amb una manifestació ilAlegal
en horari escolar; no em pensava que vostè dins seu
parlamentària cometés aquest error però el vull subratllar.

(Més aldarull i alguns aplaudiments)

Això és una equivocació que vostès no haurien de cometre,
i em pareix mentida que vostè que ha estat presidenta d’una
institució com el Consell d’Eivissa i Formentera cometi aquest
error. Però vostè, efectivament, faci el seu camí; vostè creu que
va bé?, endavant.
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Miri, nosaltres no manipulam ningú. Nosaltres volem -i vaig
demanar l’altre dia que hi hagués un acord sobre aquesta
qüestió- volem que en horari escolar els alumnes vagin a
classes, això és el que volem, i naturalment volem que si s’ha
produït qualque qüestió que jo en aquest moment no tenc
elements per creure que s’hagi produït, si s’ha produït idò
depurar la responsabilitat corresponent. 

Però vostè des del primer dia ve donant per fet que això és
un atac contra la llibertat d’expressió, que això és una actitud
repressiva. Algun diputat ha arribat a comparar la Inspecció
amb la Gestapo i encara no ha rectificat, tot i que li vaig
demanar que ho fes. És a dir, vostès estan encalentint l’ambient
en aquest tema perquè tenen por que es pugui depurar qualque
responsabilitat, i jo li assegur que si ha responsabilitats per
depurar naturalment es depuraran...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 725/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a macroprojectes de carreteres a Eivissa.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 725/06, relativa a
macroprojectes de carreteres a Eivissa, 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. No per encalentir
sinó precisament per moderar la situació, pensa, donada la
situació creada a l’illa d’Eivissa, aturar l’execució dels
macroprojectes de carreteres i complir la llei, i aturar així
l’alarmisme social que ha provocat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, primer li he de dir que
si vostè respecta la democràcia i la justícia és evident que la
conselleria compleix la llei. I, en segon lloc, no es fan
macroprojectes, a Eivissa es fan carreteres necessàries i
sobretot segures, consensuades amb el Consell Insular
d’Eivissa de tal forma que tant els projectes com les obres que
es fan són a instàncies del consell insular, que és el que pot
solAlicitar al Govern totes les mesures que cregui convenients.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, qui crea la problemàtica, Sra.
Consellera, és vostè amb la seva actitud i prepotència.
Precisament és per això que crea una gran alarma social que
genera no violència, però sí genera malestar, preocupació,
indignació i mobilitzacions. I per què?, perquè entre altres
coses, que no és només l’incompliment de la llei, entre altres
coses vostès incompleixen sistemàticament la llei. Ho hem vist
abans pel que fa a les expropiacions i en veurem més casos. 

Però és que en un tema que a aquestes alçades pot parèixer
menor, però no ho és perquè també ha generat un gran malestar
i preocupació als ciutadans, a part de posar en perill el trànsit
que circula per aquestes vies, un tema, dic, que pot parèixer
menor com deixar anar materials a la calçada i embrutar les
carreteres, que vostè hauria de saber que la Llei de carreteres
no només ho prohibeix sinó que ho qualifica com a infracció
molt greu si és reiterada i en aquest cas ho ha estat, sens dubte,
i vostès han estat incapaços d’actuar. Què han fet?, a darrera
hora i malament enviar-hi els bombers del Consell d’Eivissa.,
incomplint una vegada més la llei.

Però és que vostè també sap, o hauria de saber, que la Llei
de carreteres no permet que se facin nous traçats que no
estiguin prevists en el Pla director sectorial de carreteres i vostè
sap, o hauria de saber, que la carretera de Sant Antoni el Pla
director sectorial de carreteres diu que hi està previst una
carretera de 3 carrils, un vial de 3 carrils. I vostès estan fent una
autopista, supòs que ho sap.

Per tant, són tants els incompliments, és tant el menyspreu
a l’opinió pública i a la ciutadania d’Eivissa que amb raó està
passant el que està passant. Per tant, si vostè no vol continuar
per aquest camí, mirant a un altre costat i culpant sempre els
d’enfront, com ha fet avui mateix aquí i com fa cada vegada
que ve a Eivissa a visitar aquestes obres o a opinar sobre
aquestes obres. Si vol aturar aquest malestar compleixi la llei,
deixi de provocar i deixi de generar alarmisme social perquè la
situació pot arribar a ser insuportable.

Per tant, Sra. Consellera rectifiqui davant dels fets i com a
mínim, compleixi la llei. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Diputat, vostès poden
sembrar tots els dubtes que vulguin, jo què vol que li digui.
Però vostès no són la justícia, vostès diuen i diuen, però
després van als jutjats i no els donen la raó perquè diuen: “estas
obras son de interés general, por favor continúen las obras”.
Jo què vol que li digui? 4 vegades. Jo crec que més esforç que
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hem fet a Eivissa i més obertura per intentar negociar no
s’havia fet mai. Ho ha tornat dir el President del Consell Insular
d’Eivissa aquest cap de setmana que volíem negociar el que
volguéssim dels projectes.

A Eivissa-Sant Antoni vàrem fer dos projectes i molt
diferents, vàrem fer dues informacions públiques per recollir
les seves alAlegacions. I ha servit d’alguna cosa? No i sap per
què no ha servit? Perquè vostès en el fons el que volen és que
no se faci res, com ha passat a Mallorca. A Mallorca era i és
no, sempre no. Però ara com que les carreteres s’inauguren i
vostès saben què pensa la gent del carrer d’aquestes carreteres,
no diuen res. És el mateix que va passar a Mallorca, la gent està
encantada i no ha passat res, absolutament res. I més quan
xerram d’una illa com Eivissa, que per desgràcia té una alta
sinistralitat. Eivissa-Sant Antoni feim un desdoblament amb
rotondes i hem canviat el projecte original, vàrem fer una altra
informació pública perquè vostès ho varen demanar. Feim un
projecte molt necessari, Eivissa-Sant Antoni no pot suportar
més accidents i no pot suportar més la saturació.

Jo crec que és una pena que el Partit Socialista no estigui a
l’alçada de les circumstàncies de voler negociar, de voler
davallar aquesta crispació i de què s’acabi amb la inseguretat
o una part de la inseguretat viària que hi ha a l’illa d’Eivissa.
Per tant, continuam estant oberts de forma pacífica per
consensuar el que vostès vulguin. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 726/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaracions del Molt Hble. Sr. President del
Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta RGE núm. 726/06, relativa a declaracions
del Molt Hble. President del Govern que formula el diputat Sr.
Celestí Alomar i Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta estava dirigida al
President del Govern, de totes maneres la mantendrem. El
President Matas a FITUR va advocar per una menor regulació
del sector turístic. Fa un any a Londres deia exactament el
contrari, deia que s’havia de regular el tot inclòs. Avui a
FITUR diu que s’ha de desregular. No ens preocupa tant els
canvis d’opinió del President, que ja ens hi té una mica
acostumats, com que aquesta afirmació se fa ver concretament
a un debat allà on el tema principal era l’augment del turisme
residencial i concretament quan el President parlava de la
reconversió de places hoteleres.

Ens preocupa per tant, que aquesta desregulació es faci per
propiciar el canvi d’ús d’hotels en apartaments. I en aquest
sentit demanam, què volia dir el President Matas quan
assenyalava que “s’havia de regular menys o desregular el
sector turístic”?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, en el marc d’una taula rodona organitzada per
Exceltur i allà on hi participaven altres presidents autonòmics,
se va fer una pregunta genèrica sobre si se considerava que
existien excessius controls, o excessius tràmits administratius
que en ocasions es consideraven excessius. 

Dins aquest context, efectivament, el President es va referir
a la desregulació, però fent referència a la necessitat de
simplificar tràmits administratius, a la necessitat d’evitar una
excessiva burocratització en tot allò que són els procediments.
Com de fet s’ha anat desenvolupant durant aquesta legislatura,
com és en la normativa sobre l’oferta complementària, amb el
suport total i absolut del sector. En cap cas, en cap sentit el
President es va referir a desregular en matèria relatives al
control de la qualitat, al creixement turístic, a la necessària
protecció mediambiental, o en qüestions com les que vostè
comenta del canvi d’ús, que estan sotmeses a una mesa de
turisme que s’inaugurarà demà mateix.

Per tant, vull deixar ben clar que es referia a aquestes
qüestions de tramitacions, de procediments que a vegades es
consideren excessivament llargs, excessivament costosos i
complexos per simplificar-los al màxim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies. Entengui el Sr. Conseller que el canvi d’ús
és una de les mesures que han demanat alguns dels empresaris
molt vinculats a aquest Govern. Dic vinculats perquè la nit
electoral varen sortir a fer-se fotografies amb ells. També és
una de les qüestions que algunes vegades el mateix Govern ha
expressat als agents socials. Per tant, aquesta preocupació és
una preocupació que està damunt la taula de debat.

De totes maneres m’alegra sentir-lo i voldria que avui la
seva afirmació fos un no contundent al canvi d’ús generalitzat,
perquè un canvi d’ús generalitzat d’hotels en apartaments
implicaria la destrucció d’empreses, destrucció de llocs de feina
i indubtablement la destrucció d’un model turístic que és el
model que ens ha sustentat durant aquests anys.

Per tant, nosaltres el que li demanam és que faci feina per
a l’interès general, faci feina per a l’empresa, faci feina per als
llocs de feina. Per tant, no permetin un canvi d’ús generalitzat
d’hotels en apartaments.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Jo el que no sé Sr. Alomar és com ha pogut lligar tot aquest
raonament que fan al final amb aquelles paraules del President.
Jo li he dit què volia dir el President en aquell moment, crec
que és una cosa que compartim tots els que estam aquí. Hem de
ser capaços de simplificar al màxim tot allò que són els tràmits
i els procediments perquè crec que els ciutadans, els
administrats ens ho agrairan. 

Aquesta era l’esperit d’aquesta resposta. A partir d’aquí tot
són elucubracions que fa vostè. El tema del canvi d’ús és un
tema que se plantejarà dins la propera mesa de turisme, que el
Govern vol abordar aquesta qüestió des del diàleg i cap al
consens i cap a l’acord. No se farà res sense consens i sense
acord, com hem dit sempre. I si me demana a mi una opinió
particular meva com a conseller de Turisme, li diré que jo no
estic a favor d’un canvi d’ús generalitzat, però sí estic a favor
de què puguem parlar d’aquestes coses en el si de la mesa de
turisme.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 719/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions formatives de l'Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP).

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta RGE núm. 719/06, relativa a accions
formatives de l’Escola Balear de l’Administració Pública
(EBAP) que formula el diputat Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, voldríem saber quina
ha estat l’evolució de les accions formatives de l’Escola Balear
d’Administració Pública corresponents al Pla de formació en
llengües des de l’inici de l’actual legislatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament des de
l’inici de la legislatura la Conselleria d’Interior a través de

l’Escola Balear d’Administració Pública ha tengut molt interès
en potenciar la formació dels funcionaris en matèria de
llengües. Hem fet una acció dispersa, però interessant de cara
a potenciar aquesta formació. S’ha potenciat la formació en
cursos a cada una de les illes, s’ha descentralitzat la formació
que es feia a Palma i se fa a cada una de les illes.

Els nous mètodes i els nous sistemes permeten una major
flexibilitat horària i fan possible que persones que tenen un
horari distint de feina puguin fer-lo, si bé han de tenir una
trobada en comú que són les teories i els dies que se fan matèria
d’ensenyament en una hora fixada prèviament.

Entre el 2003 i el 2005 s’han fet a les illes 322 cursos de
llengua, als quals s’hi han inscrit i han estat (...), 7.747
alumnes. Són 8 cursos en alemany, (...) inscrits. 27 cursos
d’anglès amb 859 inscrits. 7 de francès amb 147 inscrits. 1
d’italià, aquest idioma s’incorpora l’any 2005. 291 cursos de
català amb 6.710 inscrits. 

L’any 2006 s’han programat 113 cursos ja,
independentment de què se’n pugui fer algun més si hi ha més
demanda. I s’han admès 2.305 alumnes per a 3 cursos
d’alemany, amb 50 inscrits. 15 d’anglès, amb 306 inscrits. 2 de
francès, 38 inscrits. 2 d’italià, (...) inscrits. I 91 de català, amb
1.878 inscrits.

Jo crec que això ha estat molt positiu i és una passa
endavant en matèria de coneixement de llengües per als
funcionaris de la comunitat autònoma i no només de la
comunitat, sinó també amb les institucions que tenguin
convenis: municipis, consells insulars i la mateixa
administració central de l’Estat.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 728/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a informe de la Comissió de
Medi Ambient sobre Son Espases.

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena i darrera pregunta RGE núm. 728/06, relativa a
informe de la Comissió de Medi Ambient sobre Son Espases
que formula el diputat Sr. Miquel Ramon i Juan del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Diputat. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Salut, el
Consell de Mallorca no ha pogut aprovar la modificació del Pla
General de Palma per falta de l’informe de la Comissió balear
de Medi Ambient. I per tant, Son Espases és i seguirà sent els
propers mesos sòl rústic.

Davant d’aquest fet, nosaltres li demanam què pensa fer la
seva conselleria? Licitar aquestes obres aquest estiu com a molt
tard, com ha dit vostè, damunt sòl rústic. O bé renunciar al
pelotazo de Son Espases i construir el nou hospital a Son
Dureta. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, tenc una mala notícia per a vostè, perquè la Comissió
balear de Medi Ambient encara no ha informat damunt d’aquest
projecte del nou Hospital de Son Dureta, ni favorable, ni
desfavorablement. Simplement ens ha demanat ampliar la
documentació, ja l’hem preparada, ja està presentada a
l’ajuntament perquè se pugui remetre a la Conselleria de Medi
Ambient. Per tant, seguirà el seu tràmit normal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No, la meva informació no
era incorrecte, precisament era això el que li deia. La Comissió
balear de Medi Ambient no informa i no informa perquè es
planteja un seguit de qüestions molt importants, no qüestions
burocràtiques, no qüestions administratives com han dit vostès.
Miri, la Comissió balear de Medi Ambient li diu que no és
justifica la necessitat de construir un nou hospital a un lloc
diferent de Son Dureta, no ho justificaven mitjançant aquesta
modificació. No es sap què es farà amb l’actual Son Dureta, ni
la parcelAla que ocupa aquest centre hospitalari i que per cert,
pertany a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

No han cercat alternatives millors per a la seva ubicació, no
s’han cercat possibles alternatives perquè ja estava decidit des
del principi on es volia construir Son Espases. Això ho diu la
Comissió balear de Medi Ambient. Ja sé que me dirà que varen
presentar altres 3 coses, quan ja tenien decidit des de feia
mesos que seria a Son Espases. Diu que no s’han estudiat les
repercussions de l’augment del trànsit a la zona. No s’han
valorat els impactes que causarà, a pesar d’estar situat a una
zona tan sensible. Tot això és molt important i diu que no es
pot valorar perquè això no s’ha plantejat, la conselleria no ha
justificat res de tot això.

Bé, Sra. Consellera, vostè si no està fermada per decisions
que res tenen a veure amb la planificació sanitària, ara té
l’oportunitat de rectificar aquest projecte i de fer el nou Son
Dureta que hi havia projectat perquè estam a punt d’entrar en
el tercer any de legislatura i no sap ni quan començaran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, tot això és un culebrón.
Jo li dic, Medi Ambient ha dit que el que està presentat està bé,
però li agradaria que ampliàssim la informació i hem ampliat la
informació. Simplement això, jo crec que això és garantia de
què s’està fent un procediment amb total transparència, amb
garantia i a més, respectuós amb el medi ambient.

Miri Sr. Ramon, jo li dic una cosa, quan vostès estan més
nerviosos jo estic més tranquilAla, perquè això vol dir que estam
més a prop de tenir aquest hospital de referència nou per a la
nostra comunitat autònoma. No entraré a discutir una altra
vegada més si la reforma del nou hospital. Tothom entén que
s’estima més fer una nova casa que entrar a una reforma i quan
a més, s’ha de viure dins aquella casa mentre s’està reformant.

Ja li dic, continuarem endavant, malgrat vostès, a pesar seu,
continuarem endavant. Farem 4 nous hospitals en aquesta
comunitat autònoma, renovarem la xarxa hospitalària i un d’ells
serà aquest nou Hospital de Son Dureta, amb habitacions
individual, amb molt més espai, multiplicant per 5 l’espai
d’urgències. I a més, molt respectuós amb el medi ambient,
molt més que les urbanitzacions que s’estan fent al costat,
perquè més o manco té la mateixa alçada, fins i tot menys en
algun moment aquest hospital.

Per tant, no se preocupi Sr. Ramon, per a mi és una garantia
que vostè i vostès estiguin nerviosos, perquè vostès el que no
poden sofrir és que aquest Govern dugui endavant aquesta nova
infraestructura i que l’han demanada els professionals, Sr.
Ramon, i els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Aplaudiments) 

II.1) InterpelAlació RGE núm. 5362/05, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
model econòmic.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les interpelAlacions i, en primer lloc,
debatrem la interpelAlació RGE núm. 5362/05, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a model
econòmic, que fou ajornada a la sessió plenària anterior a
petició del Govern.

En nom del Grup Parlamentari PSM, intervé el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, pregaria un poquet de silenci, si són tan amables.

EL SR. SAMPOL I MAS:
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Moltes gràcies. Bé, durant el passat exercici, el 2005,
assistim a una etapa de creixement moderat de l’economia de
les Illes Balears dins un context de creixement un poc més gran
de l’economia espanyola; de fet a Balears, l’any 2005 es varen
comptabilitzar 1.599 empreses més que l’any 2004. El motiu
d’aquesta interpelAlació, però, és estudiar juntament amb el
Govern com està evolucionant aquest model i analitzar
l’evolució de cadascun dels sectors. Havíem presentat aquesta
interpelAlació ja fa bastants mesos, basats en unes percepcions,
si volen visuals, o opinions d’alguns sectors econòmics, però la
sorpresa ha estat quan algunes d’aquestes percepcions
pessimistes s’han vist corroborades per les estadístiques, que
són una qüestió matemàtica i que reflecteixen el nombre
d’empreses per cadascun dels sectors.

Fins aquí, fins avui, existia un consens en la definició del
model econòmic necessari per a les Illes Balears, consens en la
definició, altra cosa és en les polítiques necessàries, en els
programes a impulsar allà on naturalment hi havia greus
discrepàncies; i el consens estava basat en dues premisses:
primer, la necessitat d’impulsar un creixement sostenible per
mor que som uns territoris insulars, amb un medi ambient fràgil
i amb recursos naturals limitats; i segon, segona premissa del
model, havíem d’impulsar la diversificació econòmica,
especialment d’aquells sectors considerats estratègics. Per tant,
la primera condició, el creixement sostenible, havia de
permetre creixements moderats, sense hipotecar el futur, sense
hipotecar els recursos naturals i sense fer malbé el medi
ambient i el territori, com a eina de la principal indústria, que
és la turística. Igualment, en la necessitat de diversificar
l’economia, es pensava que l’agricultura i la ramaderia, tot i
tenir poc pes dins el producte interior brut, era imprescindible;
igualment la indústria tradicional; l’empresa familiar del
comerç entre d’altres.

Però quina és aquesta situació, s’acompleixen aquestes dues
condicions: propugnar un creixement sostenible i diversificar
l’economia de les Illes Balears? Bé, res millor que analitzar
com evoluciona el creixement de les empreses per sectors
econòmics, a partir de la informació del Directori Central
d’Empreses, el DIRCE, de l’Institut Nacional d’Estadística, allà
on podem trobar el número d’empreses per distints sectors i
subsectors a l’any 2005 i comparar-los amb l’any 2004, i
realment la sorpresa els he de dir que ha estat molt
desagradable i que ha superat, de molt, aquelles percepcions
negatives que ens arribaven de distints sectors. De fet, veim que
la indústria agroalimentària, el 2005, ha tancat 30 empreses,
que suposen el 5,2%; la indústria tèxtil ha tancat 9 empreses,
que suposen el 6%; la indústria de confecció i pell ha tancat 17
empreses, que suposen prop de l’11% del nombre d’empreses
total; la indústria de la fusta, excepte la dels mobles, és a dir, la
destinada a la construcció, ha tancat 20 empreses, el 3%; la
indústria ceràmica, teuleres, rajoles, etcètera, ha tancat 11
empreses, que suposa el 28% de les empreses existents, en un
sol any; la indústria de maquinària i equip mecànic ha tancat el
4,5%; la fabricació de mobles pròpiament dit ha tancat 20
empreses, suposen el 4%, i en bijuteria ha tancat el 10% de les
empreses. Tot això pel que fa a indústria.

En comerç realment el tancament d’empreses ha estat
brutal, perquè de 15.480 comerços que hi havia a 31 de
desembre del 2004, un any més tard hem passat a 14.189

empreses; és a dir que dins el 2005 han tancat 1.291 comerços,
el 8,3% dels comerços totals de les Illes Balears tancaren
durant el 2005.

Però és que tampoc no se salva ni la indústria de
l’hostaleria, perquè durant el 2005 tancaren 104 hotels, que
suposen el 9,3%; tancaren 374 bars i cafeteries, que suposen el
8,5%. I escoltin bé, han tancat en un any 778 restaurants, que
suposen el 14,5% de tots els restaurants existents a les Illes
Balears.

Realment són unes xifres demolidores, no s’aguanten ni els
serveis, tanquen hotels, tanquen bars i cafeteries, tanquen
restaurants, tanquen comerços i fins i tot, només se salva el
sector de la construcció, però subsectors relacionats amb la
construcció, com la ceràmica o com fusteria, també estan en
franca recessió.

Bé, aleshores, si malgrat aquest tancament generalitzat en
sectors considerats estratègics hi ha un creixement d’empreses
per on es produeix el creixement, des de l’any 2005 es varen
crear 544 empreses més de construcció i, escoltin bé, s’obriren
1.762 immobiliàries, es crearen el 42,5% més d’empreses
immobiliàries que l’any 2004. I el 2004 ja se n’havien creat
550 i busques més, és a dir que en dos anys, 2004 i 2005, s’han
obert 2.201 immobiliàries a les Illes Balears. Per tant, una
davallada generalitzada de la indústria, una crisi forta del
comerç minorista i fins i tot alguns subsectors de la construcció
estan afectats, només se salva, en conjunt, la construcció i el
sector immobiliari.

Bé, aquestes xifres demostren el bluf del model econòmic
del Partit Popular. Per què hem arribat a aquesta situació? Per
una manca absoluta de polítiques, no existeix política turística,
que és la mare de totes les batalles en el nostre cas, perquè
venen més turistes, però a costa de què? A costa d’una pèrdua
de rendibilitat dels turistes i sobretot cap al que es considera
oferta complementària; negativa a regular el tot inclòs, que a
qualque zona ja té uns efectes demolidors; degradació gradual
de l’oferta; fracàs de la Targeta Verda i per tant incapacitat
econòmica d’abordar la imprescindible reconversió de zones
turístiques degradades, etcètera.

En indústria s’ha espatllat la gran feina iniciada per
potenciar la indústria agroalimentària i, de rebot, afecta això el
sector primari, considerat un sector estratègic. Existeix una
absoluta passivitat davant la pèrdua de competitivitat de sectors
tradicionals, com la bijuteria, el calçat, el moble, la pell. Es du
una política erràtica en la promoció internacional, des de la
boutade d’anar a intentar vendre sobrassada als Estats Units;
despeses supèrflues amb els programes d’internacionalització
de les empreses, improvisació, descoordinació amb altres
institucions.

En comerç, s’ha vist com la política de subvencions a
empreses, en detriment de polítiques globals de modernització
de les estructures comercials dóna els resultats que dóna.

En agricultura, la conselleria és una simple repartidora, una
gestoria, amb una absència absoluta de polítiques innovadores
de recerca, de transformació i comercialització de productes.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 14 de febrer del 2006 4169

 

En definitiva, el resultat de tot és que el model del Partit
Popular es redueix a un model d’urbanització i especulació
urbanística. No vivim d’explotar racionalment una finca, una
possessió, una indústria, un hotel, un comerç, el model del
Partit Popular és edificar i vendre, desprendre-se del patrimoni.
I el problema és: fins quan ens quedarà patrimoni; fins quan ens
quedarà territori per urbanitzar; fins quan podrem seguir venen
el nostre patrimoni? I a quin cost, a quin cost territorial,
mediambiental, social, també econòmic? El model del Partit
Popular, s’ha demostrat, no és un model de creixement
sostenible. L’economia de les Illes Balears no creix de manera
equilibrada respectant el territori i els recursos naturals;
l’economia balear no creix, engreixa, és obesa, i veim com unes
extremitats i uns òrgans vitals estan congestionats, no creixen
harmònicament, sinó que engreixa l’abdomen. I aquest model
provoca desequilibris socials; atreu ma d’obra en un únic sector
que la població autòctona no té capacitat per cobrir tanta
demanda i això provoca l’increment poblacional a un
determinat sector, en detriment de la resta.

En definitiva, males notícies per a l’economia de les Illes
Balears, males notícies per als sectors econòmics considerats
estratègics i esperam que a partir de la reflexió que avui feim,
es produeixi un canvi de timó, que ja té pocs temps aquest
govern d’aquí a finals de la legislatura, i esperem que la
destrossa no sigui tan grossa i ho puguem redreçar a partir
d’aquí un any i mig.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. 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):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Sampol, en principi dir que a la seva primera part del
discurs en el que estàvem d’acord, hi continuam estant d’acord,
és a dir els trets més característics que s’han fixat per aquest
govern respecte del seu model econòmic coincideix amb el que
vostè deia i evidentment amb un tema fonamental, que era la
reactivació econòmica de la nostra comunitat, ja que quan
vàrem arribar al govern l’activitat econòmica estava prop de
zero, els creixements era de zero o un zero i mig per cent, i per
tant havíem d’arribar a un creixement que tengués una
tendència a aconseguir un nivell de renda i de competitivitat,
com vostè deia, sostenible i desitjable per a les Illes Balears.
Per tant, és fonamental que aquestes directrius, les línies
estratègiques siguin assumides no tan sols per les
administracions, per tant per la comunitat autònoma, sinó
també pels agents econòmics i socials, que són els vertaders
protagonistes de la nostra activitat econòmica. Vostè sap la
importància que té damunt el pes de les Illes Balears el sector
privat i que no és majoritari el sector públic.

Quines línies són les que vàrem fixar per a la consecució
d’aquest objectiu? Incrementar la productivitat, potenciar el
sector serveis, fent especial rellevància a la diversificació del
producte turístic, que és motor, com vostè ha dit, de la nostra

economia, que hi insistirem més endavant, i anar identificant
subsectors productius que puguin dinamitzar l’economia per a
aquesta diversificació econòmica que vostè deia i que també hi
estam d’acord, i dins aquest procés de diversificació i de
detectar sectors, per exemple el sector audiovisual és un dels
que hem anat potenciant.

No m’estendré en el model, com pensava, perquè vostè ha
anat a uns temes molt concrets i per tant vull respondre als
temes concrets per arribar a trobar punts de trobada i que sigui
en benefici de l’economia de les Illes Balears. Com vostè sap
o hauria de saber, el funcionament d’una economia es basa i es
determina el seu creixement en dades de PIB, no pel nombre
d’empreses, és a dir vostè, d’una dada real que és com ha anat
evolucionant el nombre d’empreses, treu unes conclusions
totalment falses o que totalment no compartesc; és a dir que a
partir d’ara haguem de mesurar el creixement i la bona marxa
de l’economia pel nombre d’empreses de cada sector, fins ara
no ho havia sentit a dir mai; en moments de crisis moltes
empreses entren, les grans empreses entren en crisi, poden
tancar i d’aquí es poden derivar moltes empreses petites, però
que en termes de PIB siguin inferiors al que era l’empresa
grossa. O sigui que és una mala dada per comparar, és una dada
més, però vostè des d’aquesta veritat de les dades del nombre
d’empreses, ha tret unes conclusions, en la meva opinió,
totalment errònies, com podrem demostrar. Perquè, com li deia,
la marxa de l’economia es mesura en termes de PIB i també
s’ha de tenir en compte el pes que té dins del valor afegit (...)

Vull recordar que el sector serveis dins l’economia balear,
en xifres rodones és el 80%, indústria i energia el 8,
construcció el 10 i el sector primari, que vostè hi ha fet molta
referència, el 2%. Per tant, és imprescindible que si vostè
reconeix, com ha dit, que les xifres macroeconòmiques
funcionen una mica millor és perquè el sector serveis funciona
una mica, és impossible que el sector de construcció, que vostè
hi ha dedicat tot el temps i que és l’únic que creix en nombre
d’empreses, sigui el motor de l’economia; perquè creixés un sol
punt el PIB en termes de creixement a tots els altres sectors
neutres, hauria de créixer el sector de la construcció un 10%.
És a dir, quan el sector serveis té un pes d’un 80% és el sector
serveis el motor de la nostra economia i per això hem reactivat
el serveis i per això el sector serveis està funcionant molt
millor, sense cap tipus de dubtes.

Quin és el creixement per sectors? Quin és el model
econòmic que hem aplicat a diferència dels anys anteriors, de
quan vostè era vicepresident econòmic de l’anterior govern,
quins eren els resultats? A l’any 2000, segons les seves dades,
la construcció creixia un 8,4% i els serveis un 4%, a l’any
2000, és a dir que creixia el doble la construcció quan vostè era
vicepresident econòmic, és a dir, clar que parlava de refredar
l’economia; el 2001 creixia un 6,8% el sector construcció i un
3% el sector serveis, el doble, més del doble continuava
creixent el sector de la construcció, perquè el 2000 evidentment
ho poden atribuir a l’herència del govern anterior, evidentment
els canvis de política econòmica són molts difícils fer-los un
any per l’altre, però continua, a pesar dels canvis que vostès
anassin aplicant al llarg d’un any i mig de govern, continua
creixent el doble la construcció que el sector serveis, per tant
refreden molt més el sector serveis. A l’any 2002, el sector
serveis ja creix tot sol un 0,7%, el 2001, amb aquestes dades,
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donant, si féssim les correccions de la nova comptabilitat
regional en base al creixement, ja el sector de la construcció
triplicaria el sector serveis, però bé, per no embullar no
aplicarem les noves dades de comptabilitat regional perquè no
les tenim al dia d’avui, i mantendrem les anteriors. El 2002 el
sector construcció creix el triple que el sector serveis, és a dir
que la seva política va ser de mantenir el sector serveis i ja
creix més del triple, 2,3 contra un 0,7. És a dir que els que
estaven abundant en el sector de la construcció eren vostès. I a
l’any 2003 continua aquest creixement més del triple, una
dècima per damunt del triple, 1,6, 0,5 del sector serveis.

Evidentment és un model que a nosaltres no ens agrada i
que intentam que el motor de l’economia torni ser el sector
serveis i aplicam tota la política perquè el sector serveis i la
recuperació, amb la diversificació del producte turística,
aconseguir desestacionalitzar, per recuperar visitants els mesos
de temporada mitjana i baixa especialment, perquè és quan
deixen més ingressos a l’economia de les Illes Balears i quan
no tenim les nostres instalAlacions saturades. Per tant, la política
de diversificació no tan sols en productes sinó també en
l’estacionalitat la posam en marxa, i els resultats, evidentment,
es comencen a veure a l’any 2004. A l’any 2004 tenim un
creixement del sector de la construcció d’un 1,4 i serveis un
1,5, més o menys igual, és a dir que a diferència de quan creixia
tres vegades més el sector de la construcció que el sector de
serveis, la nostra política, que és afavorir el sector serveis, ja
condueix a aquest empat i aquest empat de creixement, amb
una millora general de l’economia es du a l’any 2005, quan
tenim un creixement del 2,2% en general; és a dir, a la
construcció tenim una dècima més que en el sector serveis, 2,5,
2,4. En aquests moments creix de forma similar el sector
construcció i el sector serveis.

I per tant tots els fets que vostè diu del nombre d’empreses,
és una dada, la nostra dada rellevant de quina és la marxa de
l’economia balear i aquesta és la realitat. I la previsió per a
l’any que ve també és que la construcció estigui dues dècimes
per damunt del sector serveis, però amb aquests equilibris, mai
amb aquests dobles o triples de l’època anterior, perquè no la
consideram responsable i sostenible en el futur, és a dir,
consideram que ha de ser el sector serveis el que sigui, i amb
aquesta política es fa feina a llarg termini en temes com és el
model educatiu per a la millora, que s’han posat molt més
recursos en el sistema educatiu, que és la millora d’aconseguir
una major competitivitat en el futur; en temes del Pla de ciència
i tecnologia d’innovació que hem quadruplicat les inversions,
etcètera, i que ja s’han vist també els primers resultats. En
temes d’inversió, en recerca, abans en els tres anys vostès varen
passar del 0,24 al 0,25% del PIB, nosaltres ja ho tenim al 0,28,
molt insignificant en la millora, hem de millorar molt més, però
anam en el camí adequat i no com vostès diuen.

I aquestes són les dades reals del funcionament de
l’economia, però és que, a més, el que vostè diu del sector de
la construcció li cau per la base, és que no s’obsessioni amb el
nombre d’empreses, el nombre d’empreses és una dada
irrellevant de com forma; és a dir, el sector de la construcció és
molt significatiu en ma d’obra, molt intensiu en ma d’obra, (...)
de gener del 2003 feien feina 57.834 persones, en el 31 de
desembre del 2005, 60.315; és a dir que simplement hem
crescut 2.481 persones, quan vostè era vicepresident econòmic

a avui, un 4,35% més. I aquí el sector de la construcció sí que
(...) la ma d’obra; que si fos tan important el creixement que
vostè diu, ho veuríem reflectit en l’estadística laboral, per tant
les dades ho desmenteixen totalment. On hi ha el creixement,
i per això creixem a nivell del 2 i busques i no del 0,5%, com
passava amb vostès, en el creixement del sector serveis,
demolidor el tema del sector serveis, perquè en el sector serveis
l’1 de gener del 2003 teníem 27.763 persones i avui, o el 31 de
desembre del 2005, 29.569, és a dir que tenim 29.573 persones
més.

Mentre en el sector de la construcció ha crescut un 4,35%,
el sector de la construcció únicament ha crescut un 4,35%, els
ocupats que tenim en el sector de serveis, que és el nostre
motor i per tant hem d’estar d’acord que creixem d’una forma
sostenible, ordenada i equilibri, Sr. Sampol, en el sector serveis
hem crescut el 10,2%, 2.481, 29.573. Aquesta mateixa evolució
es dóna també en aturats, és a dir, l’estadística d’aturats també
és molt clara, també es dóna en forma paralAlela.

Es refereix a la resta de sectors, una petita referència, també
a la resta de sectors, no hi ha cap dubte que en el sector primari
hem tengut un comportament bo, a pesar que el seu pes és molt
baix. Jo no li vull recordar, perquè és molt conjuntural, a l’any
2000 el sector primari va caure un 4% el seu (...), nosaltres el
2004, per una conjuntura excepcional es va créixer un 5,4, però
bé creixem el 2,1, 2,5. Que evidentment és dir poc, voldríem
que fos més, però és el que és. És a dir que mentre els seus
quatre anys, el conjunt del sector primari havia crescut un 0,3,
en aquests tres anys que duim de govern el sector primari ha
crescut aproximadament un 10%. Bé, doncs anam en la línia
equilibrada.

En el sector d’indústria, en el sector secundari, indústria i
energia, jo reconec que les dades són una mica millors que
abans, és a dir, creixem, els dos darrers anys seus el 0,7, 0,5,
ara creixem, perdó, el 0,8%, estam en l’1,2, la millora és molt
lleugera, però també he de dir que estam en la línia correcta per
anar millorant en el sector secundari, en el sector industrial i
d’energia milloram aquestes dades. Però és el sector que encara
no hem aconseguit arrancar, és a dir que evidentment, fins i tot
a nivell d’ocupació doncs també són les dades que menys
positives dóna.

Però, no s’equivoqui, que el creixement a les Illes Balears,
i no perquè vostè ho repeteixi més pics, és a dir que es basi en
la construcció les dades ho desmenteixen i en economia les
dades no enganyen ningú; el nombre d’empreses no és el tema
fonamental, veim els creixements econòmics com es donen, que
són equilibrats, igual serveis que la construcció, i veim que en
ocupació millora molt més serveis que construcció. Per tant, Sr.
Sampol, discrep de les seves conclusions, tot i que evidentment
me trobarà sempre pel tema que és important diversificar
l’economia, hem de fer planificació a llarg termini, hem de
potenciar l’educació, hem de potenciar la diversificació en la
mesura del possible i evidentment la innovació i el dinamisme
empresarial, amb aquesta filosofia estic totalment d’acord amb
vostè. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 14 de febrer del 2006 4171

 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Rosselló, té la
paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Sampol, desgraciadament me sembla que avui perdrem una
altra ocasió de poder fer un debat seriós i en profunditat
damunt un tema que ens hauria de preocupar a tots, que és el
model econòmic de les nostres illes, com altres vegades hem
perdut l’ocasió de poder parlar en profunditat de la situació del
sector turístic o de la situació o d’altres temes d’importància i
d’envergadura per a la nostra realitat social, econòmica i
política de les nostres illes. El Sr. Conseller que ha utilitzat la
paraula abans que jo, sense cap dubte, amb un estil molt
civilitzat, molt educat i molt propi, com és propi d’ell, i amb
molta serietat i rigor, no s’ha sortit ni un trosset del guió que
s’utilitza en aquesta tribuna per part del Govern i del Partit
Popular en els tres anys que duim.

Aquí el Sr. Conseller ha vengut a discutir si les dades d’ara
són millors o pitjors que les del pacte de progrés, ja només
queda un any, ja no sé fins quan durarà això, i ha defugit
discutir què és el que passa avui, no ha agafat el toro per les
banyes i s’ha posat a discutir seriosament quins són els
problemes que tenim i quins no tenim; quines solucions podem
adoptar i quines solucions no podem adoptar, ni tan sols ens
posam d’acord amb el diagnòstic, però utilitzant vaguetats una
rera l’altra.

I mira que és fàcil acceptar algunes coses, bé, es diu per
part del conseller que estam d’acord que volem un model de
creixement sostenible que no hipotequi el territori i que fomenti
la diversificació. I després es comencen a donar xifres damunt
la construcció, si ha crescut tant, més o manco, en el 2003, el
2005, o no sé ... Mirin, senyores i senyors diputats, és o no és
absolutament desmesurat un sector econòmic de la construcció
a les nostres illes que en aquest moment ronda entorn de les
60.000 persones d’ocupació? Evidentment, era igual de
desmesurat quan en tenia 57.000 i hi havia el pacte de progrés
en el govern, està claríssim. I quan jo dic les 60 més entorn de
les 50 no és per dir que ara està pitjor que abans, està igual;
però és o no és un problema per al nostre model econòmic, per
a la nostra realitat d’aquestes illes tenir aquesta
descompensació a un sector econòmic, que difícilment és
sostenible, que difícilment es pot adequar a una realitat insular
com la que nosaltres tenim i que crea un distorsió brutal? Que
el motor sigui totalment o parcialment, però que sense cap
dubte sigui un motor fonamental de la nostra economia com si
visquéssim a Castella-La Manxa o d’altres zones és o no és un
problema? Agafem el toro per les banyes i discutim si som
capaços aquest tema de forma clara i rotunda, un sector de la
construcció que ens du una quantitat de ma d’obra,
d’immigració de fora que crea les situacions que tots coneixem
i que, a més, ja per afegir, ens du, omple les butxaques
d’importantíssimes empreses que no són d’aquí, que venen aquí
a omplir-se les butxaques amb el que representa la construcció
a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, és o no és un problema? Va en la línia d’aquesta
declaració de principis o no? Que el turisme no té cap problema

i tot va bé perquè ara n’hi ha un parell més que abans, això no
és digne de la serietat que jo li reconec a vostè, que ho diguin
altres bé, però vostè hauria de reconèixer que l’assumpte no
està tan pròsper, vostè és una persona suficientment seriosa
com per reconèixer que això no va tan bé com altres volen dir.

Però bé, no entraré en aquest tema, però per suposat, això
de la diversificació, que m’expliqui per on ve, per on queda,
excepte amb declaració de principis; que vostè digui al Sr.
Sampol que està d’acord amb la diversificació, i jo també, i
tots, i podem un manifest a favor de la diversificació, però que
la indústria va per avall, que el comerç va per avall i que tot el
que és diferent al sector turisme i al sector construcció va per
avall és un fet objectiu, sigui utilitzant dades d’empreses com
sigui utilitzant dades de personal d’ocupació, com sigui
utilitzant les dades que siguin. No s’afronta el tema de la
diversificació de cap de les maneres, i jo crec que en un debat
com el d’avui hauríem de ser capaços de no fer-lo en termes
absolutament partidistes i venir aquí a reconèixer que el nostre
model econòmic, si no hi posam ma de metge, els pròxims anys
tendrem dificultats serioses per tota una sèrie de bandes. Ara,
si un pensa que el que anam arreglant avui i el que ens anam
folrant avui ja ho arreglaran els que venguin després, això és,
si aquesta és la filosofia entenc l’actitud, si no és aquesta, la
veritat és que no l’entenc de cap de les maneres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, pareix evident que es fa com a
mínim necessari parlar d’una possible revisió del model
econòmic de la nostra comunitat autònoma. De fet coincidirem
que el creixement en aquests moments es troba com a mínim en
una situació de dubtosa competitivitat. I també podem
reconèixer que el model que en el seu moment es va centrar en
el turisme, com a motor de la nostra economia, reconeixerem
que va donar resultats espectaculars en el seu moment. Però
també, ens diu la realitat i els fets que el model que tenim ens
ofereix molts dubtes.

Ja s’hi ha fet referència, el ritme de creixement de la nostra
comunitat autònoma és inferior al de la resta de l’Estat, i això
ja és un element a considerar. A més a més, si ens fixam en
quina és la realitat d’aquests moments, podem observar que el
turisme ha deixat de ser el motor d’aquesta economia nostra i
ha posat en evidència l’existència de problemes de fons per al
futur de l’economia de les nostres illes. S’ha produït una
substitució d’aquesta locomotora, d’aquest motor de la nostra
economia i el turisme ha passat a un segon pla i ara l’arrossega
la construcció. I això fa que es creï una realitat que entenem
que és de curt recorregut i que suposa una situació fictícia en
aquests moments, és allò que colAloquialment es diu “pa per
avui i fam per demà”, si mantenim l’actual situació.

La política desesperada del Govern del Partit Popular
cercant més la fórmula per aconseguir un resultat immediat que
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no la consolidació d’un creixement sostenible i estable que
planti fonaments sòlids per al nostre futur és, sense dubte, la
causa directa que ens ha dut a l’actual panorama econòmic, Sr.
Conseller. L’escalada de la construcció ve avalada en aquests
moments per un important nombre de projectes que impulsa no
tan sols el Govern sinó la resta d’administracions públiques, i
això és precisament el que avala també aquesta realitat fictícia
a la qual feia referència fa uns moments. La construcció ara
juga a favor dels interessos polítics del Govern, ara sí, però
també pot passar que més endavant passi a ser un obstacle i es
faci novament necessari impulsar el turisme com a motor
d’aquesta economia i deixar una mica a un segon pla l’actual,
que és la construcció.

I aquest és un altre element a considerar, el futur del nostre
turisme, que s’haurà de reprendre, entenem que ha de passar i
s’ha de lluitar perquè sigui un turisme de qualitat, i això, Sr.
Conseller, és precisament, entenem, incompatible amb la
situació que s’està produint ara de construcció desmesurada. Si
no ho feim així, crec que entenem que estam condemnats a
lluitar any rera any per un turisme més de quantitat que no de
qualitat, i això, a la llarga, no pot ser en cap cas bo. I a més té
seriosos inconvenients, entre d’altres la creixent competència
de noves destinacions per a aquest tipus de turisme, que
suposaran un seriós perill per al futur estable d’aquest motor de
la nostra economia que ha de ser el turisme.

Vostè, Sr. Conseller, feia referència abans a què la
importància de la construcció no és d’ara, sinó que ja venia de
temps enrera, però potser hi ha una diferència, una diferència
fonamental i que també s’ha de tenir en compte i no la podem
oblidar, i és que en aquests moments la creixent importància de
la construcció, com he dit abans, ve avalada precisament per
projectes impulsats per la pròpia administració, i aquests
projectes tenen una caducitat i aquests projectes s’acabaran. I
per tant, aquesta importància de la construcció també arribarà
un moment, però el que fan ara és que per mantenir aquesta
importància de la construcció estam abandonant el que podria
ser el futur i el model que s’ha de recuperar. I per tant, entenem
que s’ha de recuperar la solidesa d’aquest sector turístic, que
ara no la tenim, però sí que és necessària.

Es fa necessari, Sr. Conseller, recuperar la importància
d’alguns sectors o diverses activitats industrials que ara també
s’han deixat una mica de banda. Es fa també necessari apostar
decididament per polítiques d’inversió en I+D que, sense cap
dubte, seran el que garantiran un desenvolupament econòmic
per a les nostres illes. El futur també passa per la millora del
finançament, Sr. Conseller, però aquest és un tema que s’ha de
plantejar amb seriositat i amb poca demagògia, a ser possible,
i han de primar sobretot els interessos de tots més que els
interessos polítics d’algun partit a l’hora de parlar d’aquest
assumpte.

Per acabar, tan sols reconèixer que el fet de passar d’un
model intensiu al consum de recursos naturals, depredador amb
el territori i basat en una elevada pressió demogràfica, com dic
passar a un altre model que sigui més respectuós amb l’entorn,
que estigui més preocupat per la qualitat del nostre motor
econòmic que per la quantitat, i apostant més per la
consolidació d’un desenvolupament clar de futur que per unes
xifres de creixement immediat, és complicat, sense cap dubte,

és complicat. Però segur que si apostam de forma decidida i
valenta per aquesta qüestió garantirem el que ha de ser el futur
de la nostra economia, que ara, si més no, entenem que és
arriscada i que no té un motor sòlid i que garanteixi el futur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Tadeo té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, són moltes les coses que s’han sentit aquí i
principalment hem parlat de construcció, depredació del
territori i també de turisme, jo m’he de posicionar sobre la seva
exposició i en aquest sentit dir que la gestió i l’acció de govern
que duim en aquesta legislatura creim que és la correcta en la
situació diguem, des del punt de partida que venim de l’any
2003. No quedarà més remei que parlar de la legislatura
anterior, no per parlar del pacte, sinó perquè en economia hem
de veure quina ha estat l’evolució, l’evolució, com vostè molt
bé ha dit del PIB, i no de determinats nombres d’empreses, i
veure com s’ha produït la recuperació del dinamisme econòmic
de les Illes Balears. Principalment, com s’ha produït? Doncs
entre diàleg entre les institucions i la societat civil, que hem de
recordar que és la societat civil la que realment estira del carro
de l’economia, i amb una sèrie d’objectius, com vostè molt bé
ha dit, increment de la productivitat, increment del sector
serveis, diversificació i, com no també, potenciant les
infraestructures, tan necessitades pels nostres ciutadans de les
nostres illes.

Un dels principals objectius, quin va ser? Doncs, restaurar
la confiança dels agents econòmics i socials davant les serioses
tendències de recessió que hi havia a la nostra economia. I per
què hi hagués hagut aquesta recessió? Doncs, principalment,
perquè si en aquells quatre anys, en els anys del govern del
pacte, el sector turístic va deixar de tenir el pes que havia de
tenir dins la nostra economia, va arribar a tenir més pes el
sector de la construcció. Per què aquesta recessió en aquest
sector? Doncs, degut a uns mercats emergents i molt
competitius, incomprensiblement també degut a unes
actuacions en matèria turística del govern del pacte de progrés.

En el que duim de legislatura hem recuperat els 800.000
turistes que es varen perdre a la legislatura anterior, tant en
temporada baixa com en temporada mitjana, amb la qual cosa
milloram les xifres de l’estacionalitat turística; hem de pensar
que a l’hivern de l’any 2002-2003 varen arribar uns 2 milions
de visitants i a l’hivern del 2004-2005 varen arribar envoltant
dels 2,5 milions d’habitants.

També açò queda reflectit a les conclusions de l’Informe
del Consell Econòmic i Social, que marca la recessió en el
sector turístic que hi va haver a l’any 2002 i 2003, i la
recuperació que hi ha, o el canvi de tendència que hi ha a partir
de l’any 2004, i la consolidació dins l’any 2005. Açò du
implícit l’increment de l’oferta complementària, l’increment de
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la despesa turística, s’ha incrementat en més de 2,3 milions
d’euros respecte de l’any 2002.

També podem parlar de quin és el model actual del sector
turístic. Doncs, el sector turístic sabem que està, o ens preocupa
a tots els grups parlamentaris que hi ha en aquesta cambra el
tema del tot inclòs; com ve donat aquest tot inclòs? Doncs,
senzillament perquè la pitjor temporada turística va ser l’any
2002, i on va haver-hi més proliferació d’establiments dedicats
al tot inclòs va ser l’any 2003, com a conseqüència de les
polítiques turístiques que hi havia hagut amb el govern del
pacte.

S’ha incrementat la despesa en promoció turística, aquest
govern ha passat en els seus pressuposts, en els darrers
pressuposts del pacte, a l’any 2003, es destinaven 10 milions
d’euros a promoció turística i ja en els pressuposts de l’any
2005 hi destinàvem gairebé 22 milions d’euros a promoció
turística. 

Dir que el model econòmic que hi ha avui a les Illes Balears
està sustentat en la construcció jo crec que és totalment fals. El
sector que més creix i que més pes té dins el model econòmic
de les Illes Balears, com ja molt bé vostè ha expressat i no
entraré a establir una altra vegada les xifres, és el sector serveis
amb la recuperació del sector turístic. Dir que estam en un
model que destrueix territori, el Govern actual de les Illes
Balears té un 16,82% de superfície protegida front al 6% que
hi havia la passada legislatura. Parlant de la construcció i de
què s’estan fent un seguit d’infraestructures, sí, però perquè són
les infraestructures que necessitaven els ciutadans de les nostres
illes. I era un contrasentit tenir unes infraestructures que no
anaven d’acord amb una economia pròspera i dinàmica com té
la nostra comunitat.

Partíem idò d’un període de recessió, allà on els
creixements eren negatius o quasi zero i un desànim
generalitzat dels agents econòmics i socials. Tot açò s’ha
capgirat i si miram quina ha estat l’alternança dels governs,
podem observar que des de l’any 95 al 99 els creixements
mitjans ja estava 4 dècimes per damunt la mitjana estatal. En el
període 2000-2003 hi va haver una desacceleració econòmica,
allà on el principal motor de l’economia va deixar de ser el
turisme. Per exemple l’any 2003 un creixement d’un 0,7%,
sustentat en la construcció. I a partir de l’any 2004 hi ha una
recuperació, basada fonamentalment en el sector serveis.

Per tant, Sr. Conseller nosaltres creim que aquest és el camí,
que el model econòmic que té en aquests moments la comunitat
autònoma de les Illes Balears és l’encertat. Per açò
l’encoratjam que segueixi amb aquestes polítiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo escoltant el conseller i
escoltant el Sr. Tadeo, portaveu del Partit Popular, m’anava

fent una pregunta i la formularé en veu alta per si a la rèplica
que té el conseller en el seu torn m’ho pot aclarir. Com
s’explica, no ho ha explicat el conseller, si estam en una etapa
de creixement econòmic, de dinamisme empresarial, de
recuperació de la confiança que tanquin tantes empreses? El
que no m’ha discutit el conseller perquè és indiscutible, són les
xifres de les empreses afiliades al règim de la Seguretat Social.
I les xifres que jo li he donat van a missa, són xifres oficials i
evidentment no ho discuteixen. Aleshores, per què tanquen les
empreses si tot va tant bé? És més Sr. Tadeo, si s’ha recuperat
la confiança, el dinamisme del sector hoteler per què els
hotelers se’n van? Per què s’han tancat 104 hotels durant l’any
2005? I per què les grans cadenes tenen els hotels en venda?
Qualcú que m’ho expliqui.

Bé, jo no he qüestionat el creixement del Producte Interior
Brut, tot i que el podria qüestionar perquè donar per tancat el
PIB de l’any 2005 és un disbarat. Se pot fer una estimació, però
el PIB real el coneixerem d’aquí 4 o 5 anys. No fa molt tenia
una reunió amb sectors empresarials i jo havia manejat unes
dades que havia tret feia uns mesos del PIB del 2002 i ells ja la
duien més actualitzada i hi va haver una discrepància molt gran,
tot per una estimació feta uns mesos abans. Per tant, les xifres
macroeconòmiques les farem dir el que vulguin, però no les
discutiré, les don per bones i a més, he reconegut que estam en
un context de creixement generalitzat. Ara jo vull analitzar
sector per sector, què està passant? I efectivament, sector per
sector observam que hi ha un sector, o uns subsectors allà on
les empreses tanquen. 

Qualcú ha d’explicar per què en un any han tancat 1.291
comerços? Qualcú ho ha d’explicar i qualcú ha d’explicar per
què pràcticament a tots els sectors industrials tanquen les
empreses. I d’acord, globalment pot ser que les grans xifres ens
diguin que no estam en crisi, però ho diguin als que han tancat.
Ho diguin a aquests 1.291 que han tancat, o els 20 i busques de
(...) que han tancat i els altres que estan caic no caic. No és
veritat que tot descansi damunt el sector de la construcció, jo ja
els ho he dit, ceràmica tanca, fusteria relacionada amb la
construcció tanca. La construcció se manté gràcies a les grans
obres públiques en aquest moment, en cas contrari també la
construcció ja estaria en recessió respecte anys anteriors.

Bé, però el conseller molt hàbilment ha duit el debat del
número d’empreses, allà on jo l’havia situat, a l’ocupació de
treballadors. Juguem dins el seu camp, juguem amb les seves
regles del joc i juguem amb l’àrbitre que posi vostè, encara li
guanyaré. Miri, diu que s’han creat 20.000 llocs de feina en el
sector serveis, veritat. Durant els anys desastrosos del pacte de
progrés, del 99-2003, només se’n crearen 56.000, només. En
aquest moment duien creat..., no me digui que no, això és
matemàtic també. En aquests moments duien creats 40.000
llocs de feina, 39.700 o 39.800, dels quals 20.000 i busques són
treballadors immigrants que s’han regularitzat gràcies a la
iniciativa del Govern de l’Estat, abans estaven mig esclaus i ara
com a mínim tenen papers, cotitzen, paguen renda, 20.000 i
busques. Per tant, quants d’aquests treballadors de serveis són
immigrants que ja feien feina dins l’economia submergida? I no
devia ser culpa del pacte de progrés. Perquè amb això, en
immigració, ni el Govern anterior ni el seu hi tenen cap paper
a jugar.
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Però, acab Sr. President, un minut i mig, vegem com
evoluciona l’ocupació i ho comparam allà on en aquest moment
s’estan aplicant unes polítiques territorials proteccionistes,
Menorca. Menorca té un pla territorial restrictiu que serveix
perquè cada setmana 4 o 5 consellers del Govern vagin a
Menorca i prediquin la fi del món si segueixen governant
“aquells” i diuen, no com a Mallorca que tot va bé. Què passa
en l’ocupació de treballadors? Allà on governen els dimonis,
aplicant criteris restrictius de protecció del territori i què passa
a Mallorca, allà on hi ha un Pla territorial fet per Unió
Mallorquina amb la complicitat del Partit Popular. Bé idò a
Mallorca l’agricultura des del 2000 fins ara hem perdut el 3,2%
de treballadors i a Menorca ha pujat el 7,3%. En indústria,
Mallorca ha perdut el 6,3% de treballadors i Menorca puja el
5,6% en nombre de treballadors. En construcció Mallorca hem
pujat el 0,4% en nombre de treballadors i Menorca el 23%.
Això no justifica un pla territorial restrictiu? Del 2000 a ara (...)
s’ha fet el PTI i hi van i diuen que creixen poc. Si hem crescut
el 23% en número de treballadors a la construcció i encara
creixerien més ells.

I en serveis, la panacea, Mallorca ha crescut el 10,1% en
número de treballadors i Menorca el 15,4%. I què passa amb
això? A Mallorca baixa agricultura, baixa indústria,
estancament a la construcció. I a Menorca tots els sectors
creixen d’una manera moderada, però tots creixen d’una
manera equilibrada. Aquí, engreixam la panxa de la
immobiliària,  A Menorca creixen els braons, les cames, el
cervell, el cor. És un cos econòmic equilibrat. I Mallorca i
Eivissa són un cos econòmic gras.

Moltes gràcies.

(El Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Economia.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc una certa coincidència, sense que serveixi de
precedent amb el Sr. Rosselló d’Esquerra Unida. Jo també
hagués volgut que aquest debat fos sobre els temes estructurals
que són els que me pensava que corresponien a un model
econòmic i no sobre temes conjunturals, però com és lògic hem
de respondre a l’interpelAlant. Què és allò que preocupa al
Govern? El Govern no ha amagat en cap moment que hi ha
problemes estructurals de l’economia en aquest sentit. Hem
xerrat de què hi havia necessitat d’incrementar la productivitat,
de potenciar el sector serveis, fent especial rellevància en el
producte turístic com a motor de l’economia i identificar
subsectors productius que puguin dinamitzar aquesta economia.

Per això a llarg termini, és a dir, quan vulgui fer la
interpelAlació encantant, hem de parlar d’educació, això són
debats estructurals que si no duim temes d’educació,

d’infraestructures, el tema d’I+D+I, recerca, el dinamisme
empresarial, tot això són els temes que han d’actuar a llarg
termini perquè evidentment l’economia balear té problemes
estructurals i que hem d’anar afrontant. Però evidentment quina
ha estat la política del Govern en aquests temes? A veure si puc
aconseguir que el Sr. Sampol pugui entendre aquest tema. És a
dir, hi havia una atonia en el moment en què ens vàrem
responsabilitzar de la marxa econòmica, que allò que hem
procurat és millorar la situació i anar afrontant des d’aquesta
petita millora de la situació aquest major dinamisme
empresarial, a pesar d’allò que vostè diu i que ja li ho
explicaré. 

Per això en aquests moments hem creat per al tema turístic,
aquesta mesa turística que demà se reuneix, perquè s’han
d’afrontar els problemes estructurals que tenguem, els
problemes de fons, s’han d’afrontar amb una visió de com
arribar, si és possible, d’aquí 10-15 anys a la perfecció de
l’actual model, jo crec que no ha de ser un nou model, sinó
perfeccionar l’actual perquè sigui sostenible. Però aquest tema
s’ha de dur des d’un cert optimisme, des d’una certa posició
millor de la que teníem l’any 2003. Creim que en aquests
moments estam afrontat tots aquests reptes, tot el tema del
debat damunt el turisme, amb la total serietat i jo crec que amb
els agents econòmics i socials i després dur-ho en aquest
Parlament quan hi hagi conclusions i poder-lo fer a nivell
polític. Aquesta és la línia de futur, però evidentment també
hem de treballar el dia a dia i també hem d’anar resolent els
problemes dels ciutadans, el benestar social, donar comptes i
que tothom pugui tenir un lloc de feina.

Se diu que el creixement és inferior a la mitjana espanyola.
Evidentment, estam creixent vàries dècimes de la mitjana
espanyola, però amb tendència a convergir amb la mitjana
espanyola. No hi ha molta diferència en allò que representa el
sector de construcció, però sí que aquesta tendència amb la
mitjana. Però en qualsevol cas tampoc ens hem d’obsessionar
en allò que són els creixements econòmics, sinó en allò que
sigui sostenible a les Illes Balears. Jo mai he definit quin és el
creixement ideal per a les Illes Balears. Fins i tot en moments
determinats deia que si pogués donar plena ocupació, també
tenint en compte que la plena ocupació ha de ser no en base a
què pugui venir tothom, perquè estaríem creixent perquè vengui
més gent i això no és objectiu de política econòmica que
vulguem assumir.

Insistir molt en què el turisme no ha deixat de ser el motor
de l’economia, com hem demostrat, creix igual que la
construcció, el que passa és que en un cas, el sector serveis té
un pes del 80% i l’altre d’un 10%. És a dir, estam fent que el
sector del turisme sigui el que té el pes de l’economia i perquè
creim que és molt més sostenible que la construcció. Ho hem
demostrat també a nivell de xifres Sr. Sampol. El sector de la
construcció en el conjunt de Balears creix un 4,13% i el sector
serveis, no només el sector turisme, tot el sector serveis, inclòs
comerç, creix un 10,3% l’ocupació des de l’1 de gener del 2003
a 31 de desembre del 2005. Per tant, estam funcionant en la
línia correcta. 

Fer molt d’incís en les línies de recerca i innovació.
Evidentment si hem de millorar la competitivitat de les nostres
empreses i del nostre teixit empresarial hem de millorar aquest
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tema, per això hem fet un Pla de ciència i tecnologia, que
suposa 4 vegades més inversió que abans, molt més
coordinació. Feim feina amb dos nous centres, com el centre de
medicina respiratòria avançada i un d’investigació en turisme.
Hem d’anar cap aquesta línia, que el sector turístic de Balears
sigui innovador i investigador. Hem d’apostar fortament en
aquest sentit i hi dedicarem els recursos que siguin necessaris.

El Sr. Sampol reconeix aquesta millora dels sectors
econòmics en general, amb les limitacions que tenen, jo crec
que són correctes que no creixem de manera desmesurada,
perquè tornaríem a uns desequilibris que no serien sostenibles
en el futur. Per què tanquen les empreses? En moments
determinats de crisi d’una empresa poden sortir moltes
empreses. L’economia de les Illes Balears té el número
d’empreses per 1.000 habitants més altes, com coneix
perfectament el Sr. Diputat. Si no record malament són 89
empreses per cada 1.000 habitants. Això significa que hi ha
molta atomització de les empreses i això fa que en moments de
millora hi ha empreses que van recuperant ocupació, creen
ocupació dins elles mateixes i no hi ha tants d’autònoms i tantes
empreses petites.

I segon, el número d’hotels i altres casos, hi ha uns certs
processos de concentració. Igualment com en el món del
comerç, hi ha uns certs processos de concentració empresarial.
Cada vegada hi ha més cadenes, si parlam del món del comerç,
ho ha citat vàries vegades. És un model, hi podem estar d’acord
o no, però s’està donant un cert procés de concentració
empresarial amb major dimensió. Això és bo o dolent? Ho
podem discutir, però no significa que l’economia vagi
malament. Evidentment coincidirem en què quant a la dimensió
de les empreses més petites més ajudes a què la riquesa
s’estengui i menys ens ajuda a què la riquesa estigui a les Illes
Balears, perquè si està en mans de grans empreses, de grans
cadenes, evidentment els beneficis tal vegada se reinverteixen
fora de les Illes Balears. 

És a dir, estam d’acord en què aquest model no l’hem
d’afavorir, per això hem fet les moratòries i hem adoptat un
seguit de mesures en aquesta línia. No és el model que hem
d’afavorir, però no significa que no sigui cert que la situació
millora. La línia no és la més beneficiosa per als interessos de
les Illes Balears, ho compartesc totalment. La xifra dels 40.000
treballadors que tenim en els moments punta de l’estiu, jo les
dades que donava eren de 31 de desembre i això era una xifra
de 32.000. I vostè ha fet una comparativa amb Menorca i estic
d’acord que Menorca s’està sostenint pel sector de la
construcció, com vostè deia, a pesar de tot allà està estirant
més. I les darreres dades, a més del (...) entréssim en el darrer
any, veuríem que la situació a Menorca està empitjorant i és
allà on creix més l’atur i menys està creixent l’ocupació. La
situació a Mallorca i Eivissa l’any 2005 en creació d’ocupació,
per tant, en les taxes d’atur són pitjors a Menorca i Eivissa que
a Mallorca. Quan vulgui podem confrontar les dades i això
també ens preocupa i per això feim esforços inversos a les illes
de Menorca i Eivissa per ajudar a la reactivació econòmica
d’aquestes illes, que van per darrera l’illa de Mallorca i que
evidentment preocupen igualment al Govern de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.2) InterpelAlació RGE núm. 5466/05, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària.

En segon lloc debatrem la interpelAlació RGE núm. 5466/05
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Aina Salom i Soler.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyors diputats.
Des de què va prendre possessió el Govern del Partit Popular
l’estiu de l’any 2003, la política sociosanitària pròpia i
coordinada podem dir que no existeix en aquesta comunitat
autònoma. En honor a la veritat cal dir que l’únic pla
sociosanitari integral és aquest que ara els mostraré i que ben
segur deuen conèixer. No és cap broma, ni és tampoc la
utilització de falsa demagògia, a les illes encara ens trobam
orfes d’un pla sociosanitari del Govern del PP i evidentment la
seva posada en marxa per part de l’actual Govern. Diuen que
en tenen un i que a les acaballes del mes de setembre el
presentaren a associacions i treballadors sociosanitaris. Però
estam en un tercer pressupost i no en sabem res de tot això. 

La realitat és que no el tenim aquí els diputats de l’oposició,
tot i que ja existia, com ja he dit, aquest pla sociosanitari
elaborat a l’anterior legislatura, per cert, per concurs públic
l’any 2000 i aprovat l’any 2001. Vostès l’han ignorat d’una
manera impròpia dient, per exemple, en resposta parlamentària,
pregunta 3959/05, textualment, “es retira aquest pla perquè no
estava normativitzat i per altra banda, el pla actual es millora
per incloure els colAlectius tributaris i per enfocar-se a la
dependència”. Signa aquestes frases la Sra. Rosa Estaràs. I
perquè han passat més de dos anys senyores i senyors i estam
allà mateix. Dia 27 de juliol de l’any 2005, anunciaven un pla
pilot d’un any de durada, o sigui fins el 27 de juliol del 2006 i
que l’oposició mai ha vist. Ja és casualitat que això es produís
una setmana després de què entrés en el Parlament aquesta
interpelAlació. Però el pitjor de tot això, allò que presenta un
greuge molt llastimós, és l’oblit de malalts crònics, de malalts
terminals, de crònics evolutius, de malalts amb demència i
l’oblit de les seves famílies que dolorosament són ignorades i
que a dia d’avui es troben pitjor perquè la situació ara no és la
del 2003, han passat 3 anys i és molt pitjor.

Dia 21 de desembre de l’any 2004 tenim en els mitjans un
titular que diu: “el Pla sociosanitari ja està acabat”. Però 15
dies després, també dins premsa, dia 6 de gener, anunciaven en
els mitjans que el projecte del Pla sociosanitari seria aprovat el
mateix gener de l’any 2005. Però dos mesos més tard, també en
roda de premsa, dia 15 d’abril del 2005, ho tornaven anunciar
i pensaven aprovar el pla abans de dos mesos. Ho cit
textualment i insistesc senyores i senyors diputats, ens trobam
allà mateix, no han fet res. Però les paraules sense document
que els avalin també són buidor, vull detallar unes quantes
coses. L’any 99 vàrem trobar 18 fulls esquifits que volia ser el
Pla sociosanitari de l’anterior Govern i que havia fet la Sra.
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Estaràs. La dimensió del document aporta una noció bastant
precisa de l’interès del PP per a aquesta qüestió. 

El pla, l’únic existent fins ara, el torn mostrar, és aquest, el
del Govern anterior i que suposà un salt qualitatiu i quantitatiu
de primera magnitud, ja que es configurà per primera vegada a
la comunitat autònoma una xarxa assistencial sociosanitària que
posà en pràctica 3 principis claus: actuació integrada, connexió
entre diferents nivells assistencials i utilització de recursos ja
existents. Aquests 3 punts aportats a una proposició no de llei
dia 7 de setembre del 2005, allà on demanàvem justament tot
això, fou rebutjada per tots vostès senyors del PP. El seguiment
acurat del pla del pacte de progrés que funcionà durant gairebé
un any i mig, significà ni més ni manco que l’execució de
l’ordre d’un 56% fins al maig del 2006. Per contra, el que
vostès proposen deman, en quina execució es troba aquest pla
pilot presentat dia 27 de juliol del 2005?

Hem demanat de forma insistent aquesta informació de
forma precisa sobre aquest pla, el seu, el del Partit Popular i a
part de la muntanya de fotos, que sí efectivament tots vostès
s’han fet, presentant un pla fantasma per a l’oposició i negant
la informació específica, vull dir aquí que les paraules són
esclaves de qui les diu. Dia 14 de setembre, en pregunta
3955/05, formulada per mi mateixa, me contesten: “el Pla
sociosanitari està elaborat tècnicament i conceptualment amb
propostes d’actuacions concretes”. Vostès senyores i senyors
del Partit Popular i del Govern estan obligats a donar tota la
informació a l’oposició, per poder fer un seguiment de la seva
política, o de la seva no política. Sis vegades he demanat la
documentació i sis vegades, com sempre, la callada per
resposta. Deman, per què aquesta opacitat? Amaguen alguna
incompetència, alguna incapacitat? Davant tot això només
trobam declaracions solemnes i exposades per exemple, ni més
ni manco, que el desembre del 2004, estam l’any 2006 i el Sr.
President Jaume Matas, textualment: “un Plan sociosanitario
como el nuestro es lo que realmente genera una sociedad
moderna”, els ho mostr.

Quin pla deman Sr. President? No hi és, com sempre, però
ja li ho transmetran. Aquest pla senyores i senyors diputats no
el coneixem i no ha arribat a l’oposició. La memòria d’enguany
presentada del Consell Econòmic i Social de les nostres illes hi
dedica 15 línies escasses, a la pàgina 461, la poden consultar.
I no diu absolutament res, per una senzilla raó, perquè no hi ha
res allà on agafar-se al pla sociosanitari del Partit Popular. Per
contra actuacions en aquest camp fonamental són planificades,
per exemple informacions sobre obres al Psiquiàtric, per
exemple obres a l’Hospital General. Com també, no pot ser
d’una altra manera, veim que dia 27 de gener del 2004 diuen
que Son Dureta serà un centre gran sociosanitari. 

També hem de tenir atenció en una cosa, a una pregunta que
vaig fer, la 3958/05, sobre les conclusions, perquè anunciaven
en premsa que tenien un grup de treball per activar el Pla
sociosanitari i vaig demanar quines eren les conseqüències
d’aquest grup de treball. La resposta de la Sra. Estarà a la
pregunta 3958/05 realment és d’antologia del disbarat. Me
contesta: “es desconeix a quin grup de feina es refereix la
pregunta”. Brutal no? A la premsa ho presenta i després no sap
què li deman i me diu que no sap quin grup de feina. No sé,
devia ser una fotografia. Jo els he de dir una cosa, no saben el

que diuen, no saben ni el que digueren ni saben el que diran.
Per a mi és molt trist i molt brutal, perquè l’oposició
necessitaria tenir més elements per poder fer una política
d’oposició com cal.

Jo he de dir que la improvisació, l’opacitat i la publicitat
són les línies que regeixen les seves actuacions, i d’aquesta
forma és molt difícil tenir una idea del que diuen que faran i
que sols és propaganda pura i dura. Però per a mostra un botó:
ja no demanam exactitud, jo li deman assignació de recursos
que destinen a aquest projecte boirós del Pla sociosanitari. Dia
14 de setembre del 2005, a la pregunta 3956/05 la Sra. Estaràs
em contestà que “resulta difícil establir amb precisió d’import
de les inversions i despeses, ja que el Pla sociosanitari conté
moltes propostes d’actuació”. Seria possible -deman- conèixer
de primera mà i ara que som en aquest ple, quins pressupostos
hi pensen comprometre? No obstant tot això també hem de dir
que si em diu que està molt dispersa la inversió i que no la me
pot concretar, sí que la concreta en una premsa el gener del
2005, concretament a Salut i Força: la Sra. Estaràs anuncia 500
milions d’euros per al nou pla sociosanitari, però, mira per on,
just dia 27 de juliol del 2005 aquests 500 milions que
anunciava la Sra. Estaràs es converteixen en 218 milions
d’euros. O sigui, descoordinació, improvisació i tot d’una
manera forassenyada.

Per acabar, com que això és una interpelAlació, vull acabar
amb unes preguntes concretes que esper que tengui jo més
fortuna que amb les preguntes escrites. Bé, si ja tenen un
document concret que reculli amb precisió un pla sociosanitari
diferent del que estava en funcionament el maig del 2003, què
esperen per lliurar-lo a aquest parlament? Si és així, podria
explicar d’una vegada quina execució, quina temporalització
faran ja que tot just -els ho record- els resta un pressupost i, a
més, en any electoral? 

Per què s’encaparren sempre a dilapidar més doblers
públics en operacions que ja estan fetes?; tot i costar el doble
aquí, a la nostra comunitat, sempre penalitzada, tot s’ha de fer
dues, tres vegades; els recordo, encara que pensin que no ve a
conte, el cas d’altres operacions, ho vull recordar: el parc de les
Estacions està costant més del doble, i tot per inoperància; el
mateix que el pla sociosanitari. Deman: quines assignacions
pressupostàries té el Pla sociosanitari del Partit Popular?, i per
favor no em respongui que es troben disperses perquè això ja
m’ho va contestar la Sra. Rosa Estaràs en resposta escrita.

Les respostes a aquesta interpelAlació no han de ser difícils
de contestar. Es tracta només d’explicar la seva feina, si és que
l’han feta. Digui’m les novetats tan diferenciades que explicava
la Sra. Estaràs i que per això es va rebutjar el nostre pla
sociosanitari; ella deia que li faltava normativa, que s’hi havien
d’incloure colAlectius tributaris i que s’havia d’enfocar més cap
a la dependència que no l’anterior del pacte de progrés, que els
he mostrat i que no tenc cap dificultat a deixar-l’hi, però per
favor contestin-me amb fets concrets i no amb deliris de futur.
No podem continuar, senyores i senyors diputats, amb respostes
buides de contingut.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula, en
representació del Govern, l’Hble. Consellera Sra. Rosa Puig.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. Presidents. Senyors diputats, Sra. Diputada,
realment no sé si aquesta interpelAlació anava dirigida a mi o
no, perquè ha fet constants referències a la vicepresidenta del
Govern, però en tot cas no tenc cap inconvenient a ser jo
mateixa qui faci les explicacions oportunes en relació a aquest
pla sociosanitari que es va aprovar pel Consell de Govern dia
29 de juliol de l’any 2005, precisament a petició de la
vicepresidenta, un acord que posava punt i seguit a una feina
que s’havia fet a través de la comissió delegada del Govern en
matèria d’assumptes sociosanitaris i que ha precedit tot aquest
procés.

Vostè, Sra. Salom, a la seva intervenció ha dit que existia
un pla, un pla sociosanitari del pacte del progrés, que va fer
l’any 2001. Sí, jo també el tenc, Sra. Salom, i també tenc el
nostre allà; no es preocupi que també tendré oportunitat de
parlar del seu, però li recordaré una cosa: la primera edició
d’aquest pla és de l’any 2003. Per tant jo crec que no val la
pena en aquests moments perdre el temps per parlar de terminis
perquè possiblement són qüestions menors i crec que el més
important en aquest moment és parlar de la feina que ha fet
aquest govern en aquest pla sociosanitari, i entendrà quin és el
seu contingut i sobretot la seva complexitat.

És un pla que té quatre volums -els tenc allà. El primer fa
referència a un estudi dels serveis socials i sanitaris de les
nostres illes. El segon fa referència a l’estudi del funcionament
d’aquests serveis. El tercer fa referència a la realitat
sociosanitària actual de les nostres illes, o sigui un diagnòstic
previ que és imprescindible per saber quin és el punt de partida
i quina és la situació a la qual ens trobam; li he de dir, Sra.
Salom, que aquest diagnòstic m’obliga en aquests moments a
fer dues afirmacions: la primera és que no existeix una
integració funcional del sistema sanitari i del sistema social, i
la segona és una constatació patent del fet que fan falta
urgentment a les nostres illes recursos especialitzats. El quart
volum és el que fa referència ja a l’organització i a la posada en
marxa d’aquest pla sociosanitari, i parla d’una sèrie d’eixos
importants com pot ser l’impuls de polítiques de coordinació i
de cooperació. 

Així durant fa mesos s’han donat les passes necessàries per
dur a terme l’elaboració d’aquesta normativa específica per
coordinar aquests dos sectors, el sector social i sanitari, i la
implementació de sistemes d’informació compartida. 

El segon punt essencial és el de prevenció de la
dependència i de garantir una integració, sobretot una prestació
integrada dels serveis a través de distints programes com poden
ser l’educació per a la salut, de prevenció d’accidents, de
reducció de riscs associats a l’aïllament de les persones majors
i a l’atenció domiciliària.

El tercer punt és el que fa referència a atendre les
necessitats específiques del colAlectiu de persones dependents
a les nostres illes. Com?, idò mitjançant una ordenació dels

recursos existents però, sobretot, amb la construcció i
modernització d’infraestructures de les nostres illes dins els dos
àmbits. 

I el quart és el que possibilita la continuïtat en l’atenció
integral de la dependència, a través de potenciar recursos de
convalescència hospitalària o fins i tot un increment del suport
dels equips ESAD que en aquests moments existeixen o altres
programes de rehabilitació domiciliària. 

Però en tot cas, Sra. Salom, jo li he de dir que aquest pla es
va presentar públicament i jo pensava, abans de pujar aquí, que
era imprescindible per dos motius, però vostè avui m’ha donat
una altra raó més per dir que aquest pla realment era
imprescindible. Vostè diu que existia un pla sociosanitari, el
seu; ha dit fa un moment que el va aplicar en un 56%, aquest
pla i, sincerament, tanta sort que no el va acabar d’aplicar del
tot, perquè vostè arrossegava llistes d’espera en el sistema
sanitari, arrossegava llistes d’espera en el sistema social que
encara existeixen -a més de 1.800 persones en aquests moments
els fa falta una plaça assistencial i els feia falta fa quatre anys-,
fins i tot va tenir molts de problemes amb el personal de
l’Hospital General, i altres qüestions més que tampoc no és
qüestió d’allargar-me perquè realment hem vengut a parlar del
nou pla sociosanitari.

Però en tot cas li he de dir i he de fer l’afirmació que
independentment que vostè l’hagués aplicat en un 56% en
aquest moment a les nostres illes existeixen i existien la
passada legislatura dos circuits d’atenció, el sanitari i el social,
totalment independents i tancats. El que vull dir amb això és
que una persona que en aquests moments estigui utilitzant un
recurs sanitari, per exemple per una malaltia, evidentment, i
quan aquesta persona està en aquest circuit i una vegada que
estigui controlada aquesta malaltia si al mateix temps
desenvolupa una dependència, resulta que aquesta persona ha
de sortir del primer circuit per entrar una altra vegada en el
segon, que seria el social, o un que no fos exclusivament
sanitari, o sigui que ha de passar una altra vegada tots els
tràmits burocràtics, ha de passar una altra vegada totes les
avaluacions, totes les llistes d’espera per poder entrar a un nou
circuit que en aquest cas seria el social, o sigui que vol dir que
en aquestes illes a hores d’ara realment no hi ha una connexió
amb aquests dos sistemes, i li puc assegurar que a la meva
conselleria, a la de Presidència, que du tots els temes socials,
no existia ni un instrument, ni un organisme, ni cap tipus de
mecanisme que ens posàs en contacte amb la Conselleria de
Salut. Per tant jo realment em deman què va fer vostè amb el
seu pla sociosanitari; supòs que es coordinava amb vostè
mateixa perquè no crec que es coordinàs amb el sistema social
de les nostres illes. 

En tot cas jo sí que he llegit el seu pla i també he llegit les
intervencions que vostè va fer en aquest parlament i he de dir
que en decep, perquè realment va dedicar al sistema social dues
frases en tota la interpelAlació que vostè va fer en aquesta
tribuna. Jo si tenc temps intentaré parlar també de la feina que
ha fet la consellera de Salut, encara que crec que realment
hauria de ser ella la que ho pogués i ho faria molt millor que jo,
però sí que li explicaré totes les qüestions que s’han duit a
terme fins ara.



4178 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 14 de febrer del 2006 

 

Està clar que això ha estat el que ha presidit aquest pla
sociosanitari que estam fent a les nostres illes perquè volem
donar una sola resposta a aquestes persones que realment
necessiten aquests dos àmbits i un nou espai que és el
sociosanitari, però està clar, Sra. Salom, que això era
impossible amb les infraestructures assistencials que ens vàrem
trobar en aquestes illes, o sigui que hi va haver una aturada,
perquè durant els quatre anys que vostè va governar en aquestes
illes no es varen crear infraestructures per donar cobertura a
aquestes persones. Vostès es dedicaven a reconvertir places
d’aguts a subaguts però no creaven noves infraestructures, Sra.
Salom.

El gran buit que hi va haver ja he dit que feia molt difícil
posar en marxa en un pla sociosanitari en aquestes illes, però
està clar que també nosaltres vàrem tenir la sort, i ho vull
remarcar aquí, de firmar un conveni amb l’Estat -en aquells
moments hi havia el ministre Zaplana en el Govern de l’Estat-
en el qual havíem d’invertir conjuntament 50 milions d’euros
per dur a terme aquests recursos especialitzats i sociosanitaris
per a persones malaltes d’Alzheimer, que precisament vostè en
el seu pla xifrava en més de 8.000 i no va fer ni un recurs amb
persones malaltes de Parkinson i altres demències, i fins i tot
també malalts mentals i discapacitats físics, i resulta, Sra.
Salom, que és el mateix conveni que en aquests moments el seu
govern central es nega a pagar.

Hem d’afegir a això en aquest moment les construccions de
les residències per a persones assistides convencionals que
estam creant a les nostres illes, a diferents pobles de l’illa de
Mallorca, i 16 centres de dia a les illes de Mallorca i de
Menorca. I això és important, el que diré ara, perquè es
tradueix en un increment de places d’un 67,19% en places
convencionals i el que és més fort, Sra. Salom, és que en places
sociosanitàries de demència, a les quals vostè feia referència
que aquest pla no hi havia pensat, feim un increment de places
d’un 96,57%, això sense comptar, evidentment, altres persones
tributàries a les quals vostè feia referència d’aquest pla, com
poden ser persones amb addiccions, que s’augmenta en un
73%, o persones malaltes de sida i alta dependència.

Però en tot cas sí que m’agradaria fer un petit repàs als
recursos que la Conselleria de Presidència aporta a aquest pla
sociosanitari, que realment són la clau per la qual triomfarà
aquest pla. El primer és un centre per a grans discapacitats
físics, el de Joan Crespí, que forma part d’aquest conveni que
en aquests moments no tenim la cobertura estatal, però està
destinat a aquestes persones que puguin tenir lesions medulAlars
i greus discapacitats; realment tendrà un circuit complet, perquè
inclourà la fase d’aguts fins arribar a possibilitar que aquestes
persones puguin tornar al seu domicili o, en tot cas, estimular
les seves capacitats residuals. En aquests moments tenc la
satisfacció de poder dir damunt aquesta tribuna que la fase
d’excavació ja ha acabat i que estam amb un 65% d’estructura
realitzada. 

Altres, persones malaltes d’Alzheimer -recordaré, 8.000 les
que xifrava vostè en el seu pla-; estam duent a terme la
reconversió de l’antic Hospital Militar, aquell del qual vostè va
parlar durant quatre anys i que tenia l’obligació d’adquirir per
a les nostres illes; estam duent a terme la construcció d’una
residència a Marratxí per a malalts d’Alzheimer, una altra a

Sant Antoni de Portmany per a malalts d’Alzheimer també; un
altre centre sociosanitari a Santa Eulàlia del Riu que està en un
estat molt avançat de construcció -estic parlant de fets- i aquest,
miri, precisament perquè vegi que jo realment he llegit el seu
pla, vostè el pressupostava l’any 2002, aquest centre, i no el va
fer, l’hem començat nosaltres l’any 2005. Hi ha altres centres
dels quals podria parlar, com poden ser el de malalts mentals i
discapacitats físics a Sant Josep, en fase d’adjudicació; o el
centre de discapacitats físics a Menorca.

Però en tot cas no em vull estendre més en l’aportació de la
nostra conselleria i sí que vull fer una referència als temes
sanitaris i esmentar-li només unes quantes de les reformes que
estan fetes. Li he de recordar que l’any 2004 en el Joan March
s’ha duit a terme la primera gran obra de remodelació i de
millora en 19 habitacions i els seus banys; igualment l’any 2005
està prevista una inversió important que s’ha fet de 700.000
euros per poder dur a terme unes obres de zones de consultes
externes, d’hospital de dia, gimnàs, zona de recepció...;
igualment també l’any 2005 es va adjudicar l’obra de
remodelació d’una altra planta hospitalària amb 18 habitacions
i 25 llits. O sigui, en aquests moments el Joan March està
reformat en un 50%. Hospital General. Actualment s’està
treballant per dur a terme una remodelació de la planta de
medicina B. Vostè també coneix aquest tema perquè li
reclamaven constantment els treballadors del centre i el comitè
d’empresa de GESMA, també, i està previst dur a terme una
remodelació de la planta de cirurgia. Amb tot això, entre el
Joan March i l’Hospital General, estam parlant de 44 nous llits
sociosanitaris durant el primer trimestre de l’any 2007.

I després de tot això, Sra. Salom, no puc creure que vostè
ens digui que aquest pla és un cant al sol. Estam parlant de
realitats i de fets, estam parlant d’infraestructures. Era
impossible dur a terme un pla sociosanitari que únicament
reconvertia places d’un lloc a l’altres i no en creava de noves.

Però en tot cas -i com que se’m posa en vermell- li diré que
hi ha una coordinació extraordinària entre les dues conselleries,
i aquí ve precisament aquesta normativa que ha d’incardinar a
un nivell molt superior tots aquests centres. Serà a través d’un
equip que té una denominació que és Unitat de fluxos; es tracta
de tenir un centre únic d’atenció i d’avaluació perquè aquestes
persones només hagin de passar sempre per un circuit. Es tracta
d’una unitat tècnica d’avaluació de demanda i derivació de
fluxos, una unitat que requerirà evidentment la colAlaboració de
totes les administracions i que la seva principal virtut serà que
sempre serà un referent permanent per canalitzar la demanda
que hi pugui haver a les nostres illes i assignar el recurs més
idoni a les persones que més ho necessitin. Els colAlectius..., no
tenc temps però estan en el pla, que vostè el tendrà a la seva
disposició, està clar.

I li he de dir que mentre es feia la redacció d’aquest pla ja
l’any 2004 i el 2005, que sabem que està en pla pilot i que té un
pressupost econòmic, té un pressupost de 218 milions d’euros,
si jo li he de repetir el que vostè va contestar a una
interpelAlació en aquest parlament... Vostè puja aquí i em diu:
“No pot fer referència a partides”, o em pot dir que estigui molt
dispers; és que és el que vostè feia, Sra. Salom, però en aquest
cas jo li diré que cada una de les partides té una assignació
pressupostària de les obres que estam fent perquè és així, cada



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 14 de febrer del 2006 4179

 

residència té un cost i no hi ha volta de fulla, però en tot cas li
he de dir que en aquest moment ja s’ha posat en marxa el
procés d’elaboració d’aquesta normativa, s’ha fet la projecció
d’aquests nous serveis, no només de centres sinó també
d’atenció, com atenció a domicili de rehabilitació; s’ha duit a
terme la programació del que seran els serveis d’informació
compartida i tramitació de procediments d’adjudicació de nous
centres. 

Però en tot cas li he de dir que és un pla que té una vigència
fins a l’any 2010, o sigui, nosaltres sí que ens donam temps,
Sra. Salom. Com és possible que vostè apliqui un pla
sociosanitari en un any en un 56% i que és el seu pla
sociosanitari?; és impossible. En tot cas li he de dir que esper
que la informació que li he donat hagi estat la que vostè
demanava i sobretot el que és molt clar: és que hi ha realitat de
les dues parts i que estam funcionant conjuntament totes dues
conselleries. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per fixar la posició per un
temps de 5 minuts intervé en primer lloc, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Salom, vostè va tenir
l’honor durant la passada legislatura de liderar l’aprovació d’un
pla sociosanitari, el primer, efectivament, que hi ha hagut mai
a la nostra comunitat, un pla sociosanitari que va ser un
document tècnicament molt complet, producte també d’una
participació de la societat civil i continuació de tota una sèrie
d’estudis tècnics que s’havien fet anteriorment però que mai no
havien donat lloc a l’existència d’aquest pla sociosanitari
conjunt i complet.

Bé, el Govern del PP, només arribar, va deixar aquest pla
en un calaix i en va anunciar un de nou. Sabem que s’han fet
contractacions perquè s’elabori aquest pla, però és una
elaboració, contràriament al que va ser l’antic, una elaboració
completament obscurantista, de la qual no es coneix com s’està
fent, com es treballa i sense que hi hagi participació social. Jo
ja no sé bé, del que ha dit la Sra. Consellera, si el que es va
aprovar el juliol de l’any passat va ser el Pla sociosanitari que
en tot cas estaria aquí d’alguna manera ocult, perquè no es
coneix, o aquest pla pilot que s’havia anunciat. En tot cas aquí
no es coneix per part dels grups de l’oposició, no es coneix per
part del Parlament l’existència d’un nou pla sociosanitari
elaborat per part del Govern del Partit Popular.

El que sí coneixem és que una planificació feta que hi havia
quan ells arribaren s’ha tirat per la borda, i pensam nosaltres
que s’actua actualment sense aquesta necessària planificació i
més aviat per impulsos o per actuacions d’alguna manera
electoralistes. Com exemple d’aquest tipus d’actuació (...) les
residències que s’estan construint, residències, per cert, que en
alguns casos se situen a molt poca distància i, en canvi, es
deixen àmplies zones sense que es prevegin aquestes
residències, amb la possibilitat que estiguem davant residències

amb places buides, amb places que no es puguin cobrir, i amb
zones -ja dic- on no hi haurà aquesta assistència o, en tot cas,
necessitat de desplaçar-se a distàncies considerables per poder-
hi arribar. Per altra banda també s’opta per les
macroresidències, per les grans residències. És sincerament una
autèntica obsessió del PP, això de les obres de gran volum, i
sincerament creim que no és allò convenient. Els experts
recomanen residències de devers 50 places i a les que s’estan
projectant la mitjana estaria al voltant de les 120 places.

Una altra qüestió que ens sorprèn és que les residències
surten molt cares al Govern, per tant al conjunt dels ciutadans,
i molt lucratives per a les empreses privades encarregades de la
seva construcció i ampliació. De com surten de cares és el fet
que estigui al voltant dels 1.600 o 1.700 euros el cost de plaça
en aquestes residències quan ara mateix, per exemple, en el
Consell Insular de Mallorca tenen un cost sincerament inferior
les places de residències.

També creim que s’han fet amb presses, la qüestió és que
s’han d’inaugurar obres aquesta legislatura, i s’han fet també
amb poc respecte a la legalitat. També és una constant de les
obres que es fan des del govern popular. Hi ha concerts amb
empreses amb ànim de lucre, prohibits per la Llei d’acció social
del mateix PP, requalificacions de terrenys i concessions de
dubtosa legalitat per 40 anys, quan allò habitual en altres
comunitats autònomes és no superar els 25 anys. Per altra
banda l’explotació i la supervisió d’aquestes residències queda
en mans privades i només el 60% estaran reservades a
l’Administració i el 40% restant seran d’explotació privada,
lucrativa, sense cap contingut social.

I per altra part..., bé, Sr. Pastor, si vol potser tendria un torn
de fixació de posicions o alguna cosa també...

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, té l’ús de la paraula el Sr.
Ramon i ningú més.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, només per acabar volia
fer constar que no s’han desenvolupat ni potenciat els plans
d’ajuda domiciliària que es varen trobar ja en funcionament.
També els experts coincideixen que l’ajuda domiciliària sempre
que sigui possible és millor que no l’ingrés en residències, que
l’esperança de vida es redueix quan la gent gran ha de sortir de
casa seva, i a més el cost econòmic per als pressupostos
públics, per al conjunt dels ciutadans, són menors. Però, clar,
aquest sistema no deixa tants de beneficis per la construcció,
que és l’autèntica obsessió de tota la política del Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró Melià.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Salom, ara heu presentat una interpelAlació sobre
política sociosanitària basada bàsicament en el Pla
sociosanitari, i a mi se’m fa molt difícil parlar d’una cosa que
no conec. Per tant només puc parlar d’allò que sí que conec,
que és que no tenim aquest pla que han aprovat. 

Hi havia, efectivament, com vós heu dit, un pla sociosanitari
aprovat pel govern del pacte de progrés, però quan el Partit
Popular va tornar comandar no podia aplicar una cosa que no
era feta seva, era feta d’una gent que n’hi havia molts que eren
d’esquerres, i nacionalistes, i això no va anar bé, i va aturar
l’aplicació del pla. Per tant el que sabem és que des del moment
que el Partit Popular va tornar comandar no hi ha hagut política
sociosanitària. Hi ha hagut política “socio”, política sanitària,
però la planificació de la política sociosanitària..., i ens ho
reconeixia fa un moment la consellera que us ha contestat, que
deia que a hores d’ara no hi ha una connexió amb els dos
sistemes, amb el “socio” i amb el sanitari, i duen quasi tres anys
governant. Per tant hem arribat a la mateixa conclusió: el Pla
sociosanitari per ventura existeix dins qualque calaix, però no
hi ha una autèntica política sociosanitària.

A mi m’agrada revisar el que han dit sempre els altres i anar
mirant el que havien fet els altres anys, i a un debat semblant a
aquest l’anterior legislatura una diputada del Partit Popular
insinuava que la política sociosanitària del govern del pacte de
progrés no funcionava a causa d’un problema de quotes, que un
tenia una quota, que l’altre tenia una altra quota, i que podia ser
que per això, perquè no entrassin dins temes que no els
tocaven, no funcionàs; ho insinuava. Jo he arribat a la conclusió
que la política sociosanitària actualment no funciona
precisament per això, per un problema de quotes, perquè quan
començaren a comandar es varen repetir les quotes: a una li va
tocar la part sanitària, a l’altra la part “socio” i no varen pensar
en la sociosanitària, i llavors es barallaren, m’imagín, perquè a
la Conselleria de Salut li va tocar elaborar el pla en els
pressuposts del 2004, en els del 2005...; en els del 2006
curiosament ja només li toca participar en la comissió, aquí
qualcú va dir “s’ha acabat”, i jo m’imagín que la quota
sociosanitària ha tocat a Vicepresidència, perquè ara el que
sabem és que Vicepresidència es gastarà 200.000 euros en una
campanya de propaganda per donar a conèixer un pla
sociosanitari que ni els membres de l’oposició ni els
professionals que l’han d’aplicar no coneixen, perquè els varen
reunir per explicar-los-ho, però no els ho mostraren. Per tant
difícilment pot existir realment una política sociosanitària en
aquest govern.

Sí que existeix una certa política sociosanitària, perdó,
“socio” i després política sanitària. La part “socio” s’ha centrat
bàsicament en les infraestructures; aquest és el govern de les
grans construccions, “hem de construir molt perquè hem
d’inaugurar molt”, i el 2007 inauguraran moltíssimes coses,
com segurament moltes residències, alguna molt, molt
necessària, jo no ho neg, però d’altres..., d’altres es
converteixen en un negoci privat. Hi ha molts d’ajuntaments -
Marratxí, Capdepera, Montuïri, no sé si el de Manacor i tot-
que donen un solar al Govern, el Govern cedeix aquest solar a
una empresa privada i l’empresa privada construeix una

residència, que sap que al 40% de les places hi posarà els
usuaris que vulgui als preus que vulgui, i l’altre 60% el té
garantit perquè el Govern li ha dit “jo te’l pagaré, no passis
pena”. Per tant solucionarem el problema a alguns, no a tots,
només a alguns.

I mentrestant no es resolen les necessitats més bàsiques, les
necessitats dels municipis en aquelles actuacions que sí són
bàsiques en temes socials com són la protecció i acció social,
les prestacions, ajudes econòmiques, que en el pressupost s’han
anat retallant. Han primat l’electoralisme de grans residències,
i moltes, sense saber si era el lloc adequat, simplement bastava
tenir un solar i ser, pràcticament, del Partit Popular i tot això en
detriment de la xarxa d’atenció primària. Si no hi ha una
atenció primària que garanteixi la cobertura a domicili,
complementada amb serveis de menjador i centres de dia,
evidentment que faran falta residències. Però la millor manera
de garantir la qualitat de vida per a les persones majors passa
per una xarxa d’atenció primària completa, i això s’ha desistit,
s’ha desassistit per la part social, sinó basta mirar els
pressuposts, el 2006 baixen les partides que anaven als
ajuntaments per a aquestes coses; el 2005, de 7,2 milions en
destinen 2 milions a una altra cosa; el Pla de família, hi havia
1 milió d’euros per a família el 2005, que anava també per a
aquestes ajudes, i es va dedicar un 40% d’aquests doblers a
família a altres temes que no sabem quins són. Per tant, es
desassisteix la xarxa d’atenció primària, que és bàsica i que de
vegades evita la necessitat de tantes places i tants de llits. Però
no és tan guapo, perquè tot això que jo he explicat ara no
serveix per fer fotos per a les eleccions, serveix per arreglar
problemes, per donar solucions als municipis, però no per fer
grans fotos com agrada molt a aquest nou govern.

Tema sanitari, la part sanitària, també, ja ho tenc vermell,
però sí que m’agradaria dir, ni una plaça de llarga estada s’ha
creat en aquests tres anys. Els hospitals de mitja estada estan
dirigits, sense cap capacitat estratègica i no hi ha ni contactes
ni circuïts establerts amb els hospitals aguts, i tot això fa que es
derivin els pacients sociosanitaris a clíniques privades a preu de
pacients aguts, i això passa i molts de dies en aquestes illes. Per
tant, tenim una política sòcio, que ens agradarà o no però
existeix, tenim una política sanitària, que ens agradarà o no i la
majoria de les vegades és no, però dubtam molt que existeixi
una política sociosanitària.

Jo m’imagín que si li ha tocat a Vicepresidència,
Vicepresidència ja té prou feines per suplir el president, que
difícilment es podrà aplicar aquest govern. Ara sí que
m’agradaria saber si realment existeix aquest Pla sociosanitari
i si qualque dia arribarà a l’oposició, no és necessari que sigui
en forma de llibre; avui en dia surt moltíssim més econòmic,
molt més ràpid i molt més fàcil d’usar un CD en suport
informàtic; per tant, si realment ens el volguessin mostrar, des
de dia 29 de juliol en què es va aprovar al dia d’avui, que ja
estam en el mes de febrer bastant avançat, ens ho haurien
mostrat. Per tant, nosaltres seguim insistint que a l’hora de
repartir-se les quotes quan varen començar a comandar el 2003,
o tornaren a comandar el 2003, se’ls va oblidar la foto del
lligam entre el sòcio i el sanitari i que de moment encara no han
trobat la llum de com aniria tot això.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
He escoltat, al final amb preocupació, l’interpelAlant i la
interpelAlada i veig un problema fonamentalment de
comunicació, jo no sé si hauríem de proposar fer unes jornades
d’aquestes que ens trobàssim tots a un hotel i compartíssim
durant un parell de dies la convivència, com els antics exercicis
espirituals, perquè tenc la sensació que aquí venim amb un
discurs i que, sense escoltar l’altre, sense saber; jo vos diré una
cosa, tenc la sort, al meu parer, és un privilegi, perquè pareix
que no heu tengut accés a aquest document sociosanitari, però
jo tenc la sort d’haver pogut veure les dues feines i l’anàlisi
comparativa és absolutament evident, l’interpelAlant, ella
mateixa ha comentat que un pla s’ha de basar damunt
l’actuació, la integració i la utilització dels recursos, amb
paraules seves. La proposta que fa el Grup Popular a través del
Govern naturalment és l’anàlisi prospectiva, la transversalitat,
la finançació i recursos assistencials. That is the question, és
abismal la concepció d’uns i la concepció dels altres.

La proposta que va fer en el seu moment la Conselleria de
Sanitat, no som jo qui li rebatrà ni som jo qui li discutirà,
perquè crec que va ser una feina seriosa que es va fer; però es
va fer una feina seriosa des d’una Conselleria de Sanitat, amb
una anàlisi des d’una Conselleria de Sanitat, i en això
consisteix la base del defecte, el més important per fer una
política sociosanitària és la transversalitat i això implica que no
es pugui fer aquesta política des d’una Conselleria de Sanitat,
s’ha de fer des de Presidència o Vicepresidència. Vostès, dia 15
de juliol, varen fer una proposta de proposició no de llei i
l’adrecen a la Conselleria de Presidència, és que
conceptualment no enteneu, és a dir, no interpelAlau la
vicepresidenta, probablement perquè li teniu pànic, per la seva
capacitat i la seva profunditat en aquest tema, o perquè no
acabau d’entendre que la gran estratègia d’aquest govern, i és
aquí on radica la seva fortalesa en la feina social, és en exigir
una transversalitat que només la Vicepresidència pot garantir,
perquè aquí hi intervé Educació, hi intervé Hisenda, hi intervé
Benestar, hi intervé Salut i això és el sorprenent, que un govern
liberal hagi d’ensenyar al Partit Socialista a ser socialistes,
perquè en política social me perdonareu però no vos entenc.

Bé, això dels 5 milions d’euros que el vostre ministre de
Madrid ha desvalisat en aquesta comunitat és un exemple més
de la gran sensibilitat social que tenen els socialistes. Nosaltres,
discreció, tranquilAlitat, anàlisi prospectiva, quina és la realitat
d’aquesta comunitat?, què és el que necessitam? Necessitam
finançació, la nostra i la vostra, nosaltres la posam per
endavant, la nostra i la vostra. I recursos, Joan Crespí no és una
entelèquia, és una realitat; l’hospital Militar reconvertit no és
una entelèquia, és una realitat; les futures residències que,
malgrat la no intervenció del Govern del president Rodríguez,
aquí es duran a terme, són realitats socials. I això és el que fa
mal. Per què? Perquè vos seguiu enfrontant a una tragèdia,
voleu suplir la dialèctica en lloc de la lògica i el Sr. Kant
sempre deia que la dialèctica, la semàntica, està per enriquir,

per arribar, per construir la lògica, no per anar contra la lògica.
La lògica és la que proposa el Grup Popular, anàlisi
prospectiva, què és el que tenim i què ens fa falta,
transversalitat, finançació i quins recursos ens fan falta, aquest
i aquest, anem per això.

Per tant, vosaltres al final el discurs s’empobreix tant que
acabau, com sempre, pelotazos, solars, aquesta estratègia de és
que ho arribaran a fer el que diuen, idò què hem de dir: què els
solars estan mal comprats? Escoltin, un poquet de profunditat,
la profunditat del món sociosanitari exigeix fer un bot
qualitatiu, per passar d’un discurs ancestral, antiquat i
absolutament acabat, on fins ara ens hem basat sempre, cent
tècnics per discutir la pesseta que queda a qui ha d’anar;
l’aposta del Grup Popular és: no perdem tant de temps, anem
a decidir, des del principi, què és el que hem de fer, on ho hem
de fer i què és el que necessitam. I això és el que m’agradaria
que fóssim capaços de traduir-vos en la futura intervenció de la
consellera de Presidència, que, amb el seu fair play i amb la
seva capacitat, tal vegada vos convencerà. Ja l’advertesc que ho
té difícil, perquè ells pugen aquí i no escolten, discurs de tal i
al final branca per al solar i pel pelotazo. Endavant consellera,
escoltin la vicepresidenta, que té autoritat moral i sap el que vol
fer.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sra. Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 29
de juliol del 2005, el Consell de Govern aprovà el Pla, per què
no el tenim? Ja ho he demanat a la primera, però no contesten,
no el tenim.

Vostè, Sra. Consellera de Presidència, surt aquí i diu que jo
l’he decebuda; idò, miri per on, vostè a mi no m’ha decebut
gens, perquè ja sabia quina seria l’alçada de les seves respostes
i el que podíem esperar de vostè.

Miri, l’únic projecte que hi havia el 2001, aprovat, li
deman, en concurs públic va sortir el setembre del 2000; el seu
Pla quin concurs públic, amb llum i taquígrafs, ha tengut? Quin
concurs públic ha tengut? Aquest és l’únic pla definitiu, miri,
Sra. Consellera, que té cara i ulls, i que sí, encara que a vostè
li pareixi impossible, tenia un desenvolupament del 56% en
aquesta comunitat autònoma, i vostès ho varen tirar tot a fer no
res, tot per no acceptar que hi havia un Pla sociosanitari ben fet,
per professionals, amb els treballadors implicats i amb un
concurs transparent. M’agradaria saber si el seu pla té la Sra.
Tresserra la transparència que va tenir el Sr. Ramon Baiber
quan va guanyar aquest concurs.

Com que ja li he dit que sí que vostè no m’ha decebut i que
vostè no ha contestat cap de les qüestions que li he fet,



4182 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 14 de febrer del 2006 

 

continuarem per aquest camí, a veure si qualque dia tenc sort,
sigui per escrit, sigui amb interpelAlació, perquè la que
interpelAla és aquesta diputada al Govern i a vostè, consellera,
no és vostè que m’interpelAla a mi, vostè encara no deu tenir
després de tres anys clar això. Bé, ha quedat clar que aquí ben
poca gent coneix aquest Pla sociosanitari que vostè diu que té
però que no el donen, i de l’oposició ningú l’ha vist. El que
sempre han fet, Sra. Consellera, com que no saben planificar
llavors improvisen, repetesc, qüestions concretes, molt fàcil,
Sra. Consellera, deman: aquest Pla sociosanitari de vostès,
aquest pla fantasma, perdoni, li dic pla fantasma perquè no
l’hem vist, presenta un calendari, un pla de formació? Quina
temporalització ha mantengut la comissió delegada de Govern
en matèria d’afers sociosanitaris per traçar directrius? Deman:
s’han assenyalat prioritats i accions concretes?

Més coses, Sra. Consellera, miri, Servei de Cures
PalAliatives que nosaltres traslladàrem de l’hospital Verge de la
Salut a l’hospital Joan March i la Unitat de Cures PalAliatives
de l’hospital General, que suposa la segona unitat d’aquesta illa
amb 21 llits; deman: el seu què preveu, quants llits hi preveu?

Més, a l’anterior legislatura 50 professionals especialitzats,
des de metges, fisioterapeutes, auxiliars, etcètera, 21
professionals a l’hospital General hi havia, s’ho trobaren, 29 al
Joan March; quin increment han fet vostès amb tres anys, quin
increment?

Unitat de Convalescència de l’hospital General amb 23 llits
es va posar en marxa durant la legislatura del pacte de progrés;
quines innovacions hi han fet a l’hospital General a la Unitat de
Convalescència? Els professionals que hi eren el 2003, en
deixàrem 29, pràcticament una trentena, professionals,
especialistes, dins la Unitat de Convalescència; vostès, en el
seu pla del Partit Popular, aquest que garanteix tanta normativa,
quin nombre de professionals ha incrementat?

Miri, les unitats de dia de l’hospital General i de l’hospital
Joan March les vàrem treballar i les vàrem començar a posar en
marxa en temps del pacte de progrés; quin ritme duen al dia
d’avui aquestes unitats de dia de l’hospital General i de
l’hospital Joan March? Me podria vostè donar xifres del 2004
i del 2005? Això ho he demanat per escrit i se m’ha negat però
cada vegada, cada vegada, perquè no en tenen, perquè no n’han
fetes.

Es varen crear el temps del pacte de progrés equips
avaluadors dins els hospitals d’aguts i que estaven íntimament
relacionats amb els hospitals de mitja estada; com els funcionen
en el seu pla sociosanitari?

El juliol del 2002, equips avaluadors de l’hospital de Son
Dureta i de l’hospital Son Llàtzer havien avaluat, de manera
integral i interdisciplinar, amb nou mesos, Sra. Consellera, 745
pacients; deman: quines dades té vostè? Quines gairebé aporta
vostè amb tres anys de gestió? La veritat, crec que tots hi
sortiríem guanyant si ens donàs les xifres, si ens donàs qualque
cosa.

Continuu, s’ha continuat la sectorització dels hospitals
General, del Joan March, que atenen àrees de ponent i de
llevant a Mallorca i creen una relació preferent amb els

hospitals d’aguts de referència? Si s’ha continuat la nostra feina
que posàrem en marxa, per favor en doni les dades del 2004 i
del 2005.

A veure, aquests equips polivalents que són tan necessaris
per a l’hospital de Manacor, per a l’hospital Mare de Déu del
Toro de Menorca, per a l’hospital de Can Misses d’Eivissa, on
són aquests equips polivalents? Deman: la unitat polivalent
integral sociosanitària de Manacor ha estat ja integrada en
l’ESAD? És molt senzilla i molt concreta.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, un minut i acab. A Menorca, deman, a Verge de Monte
Toro, la unitat polivalent integral sociosanitària funciona?
Resultats?

A Eivissa es va crear en temps del pacte una nova acció la
UPIS, que era la conjunció de l’ajuda domiciliària de
l’Associació Espanyola contra el Càncer i l’ib-salut i es va
crear la UPIS; quin resultat tenen durant tots aquests tres anys
que vostès han estat fent feina, amb una pla sociosanitari
fantasma i que el nostre no servia per a res, que s’havia de tirar
feina i doblers, que costà 8 milions el concurs públic, Sra.
Consellera, com per tirar-ho?

Seguesc, el dispositiu de relació, és ver d’atenció primària,
...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, per favor, és que ja es passa de dos minuts i
mig.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Acab, acab, Sr. President, però me doni un minutet.

EL SR. PRESIDENT:

No, un minutet.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Quants metges i quantes infermeres han incrementat a
Mallorca? Jo li diré, nosaltres vàrem deixar aquests dispositius
amb cinc metges i cinc infermeres, pel que surt a la premsa
seguim exactament igual, amb cinc metges i cinc infermeres.

I quant al que vostè ha dit del conveni amb Madrid, jo el
que li recomanaria és que fos més bona negociant, ser algaidina
no vol dir que sàpiga negociar, o sigui, és una altra història, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, per favor, no li puc donar ja més temps.
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LA SRA. SALOM I SOLER:

Jo només li he de dir que els canvis més importants no són
totxos i Portland, els canvis més importants dins un pla
sociosanitari són canvis organitzatius en el terreny
sociosanitari, són els fonamentals, aquests canvis són els que
deixàrem, un pla sociosanitari ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, moltes gràcies, però no li puc donar més la
paraula, me sap molt de greu.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Justament, no ho sé, em pareix que la Sra. Castillo vol dir
qualque cosa, perquè m’envia fora, no sé si vol intervenir tal
vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència, vostè té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no sé si hauria
d’afirmar que vostè té por a la consellera de Salut, en tot cas li
faci una interpelAlació per veure quants de metges i infermeres
o infermers ha contractat, això és una qüestió que està clar que
forma part de la seva conselleria, però en tot cas, sí que he de
donar la raó també al diputat del Partit Popular que deia que no
aconseguiria res si pujava aquí dalt, jo estic convençuda que no
ha escoltat res del que he dit a la meva primera intervenció.
Perquè, en tot cas, i ho reafirm, com ho havia dit quan he
començat en aquesta tribuna a fer la interpelAlació d’aquest pla
sociosanitari, que hi havia una colAlaboració, una coordinació
entre aquestes dues conselleries, de Salut i de Presidència, i
que, evidentment, es feia sota la tutela de Vicepresidència, com
no pot ser d’una altra manera, perquè és una matèria que és
transversal i per això es fa a través de la Comissió delegada en
matèria d’assumptes socials que existeix en aquest Govern.

En tot cas, Sra. Salom, m’agradaria recordar-li qui són els
tributaris d’un pla sociosanitari, entendrà que no només forma
part d’infraestructures sanitàries, que és del que vostè parla
sempre. Aquest pla donarà cobertura a persones majors que
tenguin diferent nivell de dependència, a persones amb
discapacitats físiques, psíquiques, intelAlectuals i sensorials, a
persones amb malalties cròniques i dependència, a persones
amb malalties mentals, a persones amb malalties degeneratives,
a persones amb necessitats de cures palAliatives, a persones amb
SIDA i alta dependència i a persones amb addiccions, d’aquí ve
que jo he basat la meva intervenció en totes les infraestructures
que en aquests moments estan en construcció a les nostres illes
i que per tant formen part d’un nou espai sociosanitari, que era
imprescindible poder crear i que realment tengués èxit per
poder donar atenció, sobretot a aquestes persones que ho
puguin necessitar.

S’ha dit i s’ha parlat en aquesta tribuna del tema de les
residències, qüestions que jo crec ja que no val la pena entrar-

hi, sempre que hi ha una interpelAlació a la meva conselleria es
parla del mateix, està clar i és evident que tenim un distint
model en tema de residències; que estiguin a un poble o
estiguin a un altre depèn de la voluntat que han tengut els
ajuntaments i les corporacions locals, perquè nosaltres vàrem
fer una convocatòria pública perquè fossin els propis
ajuntaments que haguessin decidit en el seu moment si volien
una infraestructura d’aquest tipus o no, i en aquests moments
n’hi ha deu a les nostres illes que van apostar per aquest
sistema. I en tot cas, vull recordar que no vulnera la Llei de
contractes, perquè és una fórmula de concessió administrativa
i que per tant sempre seran de titularitat pública. Però, en tot
cas, l’important és que aquestes construccions s’estan fent a les
nostres illes, residències per a persones assistides, residències
convencionals i residències especialitzades. I el que no convé
perdre de vista mai és que això beneficia a persones, als usuaris
i no entr en discussions que poden ser en qualsevol moment
inútils.

Me parlava també la Sra. Salom d’un tema d’un pla de
formació, etcètera, jo reiter que crec que no ha escoltat la meva
intervenció, però en tot cas haurà quedat reflectida en el Diari
de Sessions d’avui i per tant podrà repassar tot el que jo he
contat i que feim amb aquest pla sociosanitari.

El seu pla, Sra. Salom, vostè diu que el té a l’any 2002 o a
l’any 2000, perdó, jo li he de dir que es va aprovar dia 8 de
març del 2002 pel Consell de Govern i que el va editar un any
després, la primera edició és d’abril de l’any 2003. En tot cas,
nosaltres en duim mig any, no en duim un any, Sra. Salom, i el
tendrà a la seva disposició quan vostè el torni reiterar.

Me parla després de què no sé negociar; és que el conveni
està firmat, jo no he de negociar res, Sra. Salom, els convenis
firmats s’acompleixen, per qualque cosa estan firmats. Jo
hauria de negociar noves coses, però no una cosa que està
firmada per un ministre i per aquest govern, en tot cas el que ha
de fer el govern d’ara es complir-ho, jo no he de negociar
absolutament res.

Miri, sap què? El que hauria de fer vostè és emprar la seva
contundència i la seva vehemència a defensar els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes, perquè ens paguin els 5 milions
d’euros que deuen a aquesta comunitat per als malalts
d’Alzheimer, de Parkinson, de malalts mentals, de discapacitats
físics, d’aquests mateixos que el seu president i el seu ministre
parlen ara d’una llei de la dependència, però si són els mateixos
usuaris, Sra. Salom, si ens està negant 5 milions d’euros a l’any
2005. Però el que és més important de tot és que aquest govern
no ha deixat de fer aquestes construccions i això és el que a
vostè li preocupa, perquè vostès no ens paguen aquests doblers
perquè volen que deixem de construir aquests centres
especialitzats per a les nostres persones a les nostres illes. Però,
en tot cas, jo li dic que això no ho aconseguirà.

Miri, sap què va fer el seu Govern a l’Estat amb dos reials
decrets de l’any 2005, en el mes de desembre? Li cont: una
subvenció directa als municipis per a temes socials, dels 8.000
municipis que hi ha en el nostre Estat, en va triar 16, sap d’on
eren? Del PSOE, de Castella i Lleó; deu ser per qualque cosa,
qualcú deu ser d’allà, com és possible que facin aquestes coses?
Com és possible que també en el mes de desembre de l’any
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2005 es firmi un conveni amb la comunitat d’Astúries i
d’Aragó per a inversions en temes socials i deixi de pagar els
5 milions d’euros que ens deu a aquesta comunitat?

Sra. Salom, jo li deman que vostè empri la seva influència
i que tant es preocupa per aquests colAlectius, que realment
arribi aquesta aportació econòmica que l’Estat ens deu i que
pagui.

Gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon a les proposicions no de llei.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3513/04,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació del sistema d'ajudes al transport aeri i marítim
per als residents de les Illes Balears.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
3513/04, relativa a modificació del sistema d’ajudes al
transport aeri i marítim per als residents de les Illes Balears,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina presenta avui una proposició no de llei que el que
pretén és canviar el sistema d’ajudes o de descompte al
transport aeri i marítim entre les illes i la península. Aquesta és
una proposta que avui nosaltres, des d’Unió Mallorquina,
voldríem tenir resolta però segueix sent una proposta molt
d’actualitat, segueix sent un problema, perquè, per molt que
pugi el descompte aeri cada vegada puja al mateix temps el
preu del bitllet, el cost del bitllet i els ciutadans no reben, no
perceben, no noten com aquest descompte els afecta.

Des d’Unió Mallorquina encara recordam les negociacions
que en temps de l’ens preautonòmic el nostre president
fundador, Jeroni Albertí, en nom d’Unió Mallorquina, va
aconseguir per primera vegada el descompte del 25%. I hem
vist en tots aquests anys com a anat passant d’un 25 a un 33,
ara un 45 i pareix ser, nosaltres hi confiam, que aquest
descompte arribarà al 50%. Però ha arribat això als ciutadans?
Noten els ciutadans que els bitllets avui en dia són més barats,
són més econòmics, estan més reduït que ho eren fa una sèrie
d’anys? Nosaltres, a Unió Mallorquina, pensam que no, i per
això feim aquesta proposta.

Avui en dia un ciutadà pot anar de Palma a Liverpool, amb
Easy Jet, per 73,99 euros; por anar a Dortmund per 58,99
euros; a Berlín per 50 euros; a Londres, amb British Midland
per 76 euros; a Frankfurt, amb Condor o Happag Lloyd, per 49
euros; i en canvi, un ciutadà que vulgui anar a Madrid ha de
pagar 250 euros, i encara que tengui un descompte del 50%,
són més de 150 euros. Per què és això? Doncs, nosaltres, a
Unió Mallorquina, pensam que és perquè realment no es tracta

d’un descompte, el que percebem les companyies és una
subvenció que dóna l’Estat en funció de la tarifa que té
aprovada cada companyia aèria.

I què volen les companyies per rebre una subvenció major?
Tenir la tarifa aprovada major possible. I clar, resulta que anar
de Palma a Madrid és molt més car que anar a Londres, que
anar a Dortmund, que anar a Düsseldorf, que anar a Liverpool,
que anar a Londres, que anar a qualsevol indret d’Europa, quan
la distància és molt més curta, quan el cost del combustible,
que és fonamental, és molt més econòmic.

Nosaltres proposam que la quantia sigui una quantia fixa. A
Madrid, si la tarifa són 250 euros i el que ara es gasta l’Estat
són aproximadament uns 100, 120 euros, que es doni a cada
ciutadà aquests 120 euros perquè pugui triar les companyies.
Què s’aconseguirà d’aquesta manera? Que les companyies de
baix cost que operen a tota Europa i que no fan aquestes línies,
puguin començar a operar en aquestes línies. Hi haurà
ciutadans que amb l’ajuda que rep de l’Estat podrà viatjar
gratuïtament a Madrid. Pensem que els ciutadans que viuen a
una illa estan aïllats, que quan necessiten traslladar-se a la
península no és per caprici, no és per qüestió de viatge, no és
per vacances. Moltes vegades és per estudis, perquè hi ha
carreres que no se poden cursar en aquesta illa i s’han
d’estudiar a fora, per tractaments metges, hi ha tractaments que
no se poden donar en aquesta illa i s’han de donar a fora, per
practicar esports o per altres coses. 

Per a nosaltres és una necessitat emprar el transport aeri o
marítim. Nosaltres no podem agafar el cotxe, com fan els
ciutadans de Valladolid, Burgos, Galícia, Sevilla, València,
Castelló per anar a Madrid. Nosaltres només tenim una
alternativa, agafar el bitllet d’avió. Per als ciutadans de les illes
el bitllet és una necessitat. Per això és important que existeixi
aquest descompte i que aquest descompte no sigui una quantia
depenent del preu, sinó que sigui una quantia fixa. El sistema
actual beneficia per igual als que menys ho necessiten, tu vas
en preferent i tens el 45% de descompte. I en canvi, cerques
una tarifa mini i tens un 45% de descompte. Escolti, si hi
hagués una tarifa unificada, a més de què les companyies de
baix cost entrarien a operar en aquestes línies i aquestes
freqüències, tu podries tenir el descompte en funció d’allò que
estàs disposat a sacrificar, no en funció de la tarifa que tenguis.
Per què se beneficia més als que van en preferent, en business
que als que cerquen tarifes? 

Nosaltres pensam que establint una tarifa fixa, una quantitat
fixa i que probablement en els vols d’anada i tornada amb
Madrid estarien al voltant dels 120 euros, hi podria haver
ciutadans que pagant només les taxes poguessin viatjar. Hem
fet consultes a les companyies aèries, hi ha companyies de baix
cost que estarien disposades a operar en aquestes línies, que
podrien donar el servei de traslladar els ciutadans de les Illes
Balears, no només entre illes, sinó entre illes i la península, pel
cost que suposa l’ajuda que actualment s’està rebent per l’Estat.
A l’Estat això no li suposaria un increment del cost, no costaria
un euro més a ningú, perquè se pagaria la mateixa ajuda que se
rep per l’Estat. I el ciutadà podria triar amb quina companyia.

Com s’entén que quan tu vols un trajecte Palma-Santiago,
Palma-Bilbao, Palma-Sevilla, que hagis de passar per Madrid
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o per Barcelona, el trajecte Palma-Madrid o Palma-Barcelona
és caríssim, 250 euros anada i tornada. I en canvi el trajecte
Madrid-Santiago surt per menys de la meitat del preu. Com
s’entén que anar de Palma a Madrid costi el doble que Madrid-
Santiago, Madrid-Bilbao, Madrid-Santander, Madrid-Sevilla,
etcètera? Molt senzill, perquè les companyies aèries reben la
subvenció de l’Estat en funció de la tarifa que tenen publicada
i aprovada. I les companyies aèries estan interessades en tenir
la tarifa publicada el més alta possible. Com és possible poder
anar a Liverpool per 75 euros i en canvi ni costi 250 arribar a
Madrid? Jo crec que alguna cosa en el sistema no funciona i
crec que li hem de donar un canvi. El canvi és establir una
quantia fixa, que no suposi increment de l’ajuda o de
l’aportació que ha de fer l’Estat, però que tengui l’avantatge
que permeti als ciutadans triar dins un lliure mercat quina
companyia volen utilitzar i que puguin triar el preu que a ells
més els convenguin.

Nosaltres creim, des d’Unió Mallorquina, que mitjançant
aquest sistema hi hauria ciutadans que podrien viatjar a la
península per molts pocs doblers i no com funciona fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamenti
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, davant d’aquesta
proposició relacionada amb el transport marítim i aeri, la
primera constatació és que de transport marítim no se n’ha
parlat, ja ho esperàvem. I no se n’ha parlat, supòs, perquè el
transport marítim sí que ha tengut millores en els darrers temps
i no està la cosa tan malament com està el transport aeri.

Ara bé, no sé si per l’antiguitat de la proposició o per què,
no s’avaluen els efectes de la declaració d’obligació de servei
públic que tenim en els vols interinsulars, bé és cert que no ho
tenim en els vols amb la península. Sincerament pensava que es
parlaria més dels vols interinsulars, s’ha parlat només dels vols
de Palma, en concret, amb la península, ni tan sols de les altres
illes amb la península, ni dels vols entre illes. Jo crec que sí hi
ha problemes amb els vols a la península, però que no són del
tot certes les afirmacions que es diuen dels preus dels vols
perquè avui en dia amb temps es poden trobar vols molt més
barats amb la península. Allà on no en trobes de més barats és
als vols entre les illes que hi ha tarifa oficial per tot. Bé, jo crec
que aquesta proposta és ben intencionada, però jo li veig
seriosos problemes. Començant per la necessitat d’establir un
preu oficial, que seria teòric i que per a tots els trajectes a tot
l’Estat, sincerament crec que no deu ser intenció del Govern
central, ni crec que estigui molt d’acord amb la normativa de la
Unió Europea. Sobretot em sorprèn que vengui del partit que
ve, d’un partit que s’autodenomina absolutament liberal,
partidari del lliure mercat i que no hi hagi controls,
l’establiment d’aquests preus oficials.

Per altra banda, si aquest sistema funcionés, com creu Unió
Mallorquina, jo tenc seriosos dubtes, podria donar-se el cas que
hi hagués viatgers, no com ha dit el Sr. Nadal que no els costés
ni un euro volar a la península, sinó que podrien viatjar i
cobrar. Sobre 120 euros que ha dit ell, ara mateix en
determinades circumstàncies es poden trobar vols inferior. A
mi ja m’agradaria, seria la ilAlusió de la meva vida poder viatjar
i que a sobre em paguessin, però crec que no és massa
raonable.

Una altra qüestió, aquesta proposició insta només el Govern
central. Ja sabem que habitualment central no és massa receptiu
a les propostes que surten d’aquest Parlament, però bé, ens
sorprèn que no se reservi ni tan sols un paper de negociació, de
proposta al Govern de les Illes Balears, directament al Govern
central. Pensam que en una cosa que afecta a tots els ciutadans
algun paper hauria de jugar el Govern de les Illes Balears. I en
tot cas també s’insta a fer estudis. I què passaria si es fan
aquests estudis i es conclou que no és viable, no és d’aplicació?
És una proposició només al Govern central i fer estudis és
l’única cosa complida.

Bé, la proposició i l’explicació del Sr. Nadal parteix de la
base que el sistema de descomptes desincentiva l’entrada de
companyies de baix cost. Jo crec que no s’aporten dades que
avalin aquesta afirmació. Jo crec que més aviat les companyies
de baix cost operen en determinades línies que pensen que hi
poden treure més beneficis, que els pot funcionar millor. A mi
no me consta que sigui per aquest motiu. De fet amb la
península operen algunes coses companyies de baix cost, fins
i tot entre illes hi ha algun vol de companyies de baix cost, o de
quasi baix cost i fins i tot hi ha vols xàrter que comuniquen
directament Menorca i Eivissa, cosa que no s’ha aconseguit mai
en les línies oficials. Hi ha una mica de tot, però jo crec que
realment impossibilitat no la tenen, que el sistema aquest no fa
una impossibilitat, sinó que les raons les hauríem de cercar per
una altra banda. I després no oblidem una qüestió de les
comunicacions aèries, especialment per a les illes menors.
Tenim un problema de bitllet, un problema de costos del bitllet,
però tenim un problema de freqüències, un problema important
de freqüències, no podem actuar exclusivament sobre el preu
i no tenir en compte les freqüències. Jo sincerament, crec que
fiar-se de les companyies de baix cost per resoldre el problema
de les freqüències no funcionaria.

Bé, jo crec que estam en una qüestió que no s’hauria
d’abandonar, l’obligació de servei públic, estam d’acord que
aquesta obligació de servei públic concreta que tenim
actualment no ha complert els objectius, va suposar una gran
decepció en el moment en què es va aprovar. Fins i tot, molts
de ciutadans es senten enganyats perquè hi havia ciutadans que
tenien per costum viatjar, que podien comprar els bitllets amb
antelació i que els treien més barats que quan surten a partir
d’aquesta obligació. Però jo crec que no es pot descartar, de fet
a Canàries és un sistema que funciona i jo no sé per què no és
possible que funcioni també a les Illes Balears els interinsulars
i també amb la península que s’hauria de negociar. Per tant, jo
crec que és un problema d’aquesta declaració d’obligació, és un
problema de què el Govern central no aporta recursos, però que
hauríem d’aprofundir en aquesta línia. En els vols
exclusivament interinsulars sí que ha fet que hi hagués una
certa reducció dels preus màxims i una certa contenció de les
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pujades. El problema, com deia abans, és que s’eliminen tarifes
promocionals i suposa una pujada per a molts d’usuaris, però
les tarifes màximes sí tengueren una reducció insuficient, tot
això molt insuficient, però una reducció.

Per tant, nosaltres pensam que és una possibilitat seguir-hi
treballant. La declaració d’obligació de servei públic, la
renegociació en el cas dels vols entre illes, l’establiment en el
cas dels vols amb la península, no entraré ara si només per a les
illes menors, o també per a totes les illes. Si hi hagués voluntat
negociadora per ambdues parts, tal vegada això és com diuen
en castellà: pedir peras al olmo. Però si hi hagués voluntat
negociadora se poden arribar a trobar solucions per aquesta via.
En qualsevol cas, per aquesta o per la que sigui hem d’abordar
conjuntament problema de preus i problema de freqüències. No
valdria res que tenguéssim unes companyies de baix cost que
poguessin operar de les illes amb la península, o entre les illes
a una determinada franja horària i la resta del dia quedés sense
servei. Per tant, s’ha d’abordar conjuntament.

Per tant, nosaltres veim que és proposició ben intencionada,
un problema real que no se li troba solució satisfactòria, però
nosaltres pensam que s’ha d’actuar per millora pels mecanismes
que hi ha prevists de la declaració de servei públic.
Sincerament, no li veim viabilitat, estudiant-ho pensam que és
una proposta que no pot sortir endavant, que no pot donar
resultats. Però a la vista d’això, el Grup Esquerra Unida i Els
Verds el que farem és abstenir-nos perquè no es pugui dir de
cap de les maneres que posam entrebancs a què surti endavant
una proposta que encara que només fos hipotèticament, pogués
tenir algun resultat positiu. Per tant, ens abstindrem i en tot cas
a veure si entre tots els grups parlamentaris, el Govern de les
Illes Balears i amb negociacions amb el Govern central podem
tenir un transport aeri amb més condicions pel que fa a
freqüències i pel que fa a preu dels bitllets. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja hi
tornam a ser, una vegada més debatem en aquesta cambra la
problemàtica del transport aeri, ho hem fet diverses vegades i
de ben segur, almanco per la nostra part, aquesta no serà la
darrera. Des del PSM-Entesa Nacionalista la reivindicació
d’una solució a aquesta problemàtica és ja un tema recurrent,
una tasca constant al llarg dels darrers anys, tasca que per cert
va encetar el nostre partit mitjançant la campanya “Per un
transport aeri digne” i que ja fa una pila d’anys vàrem
començar a dur endavant. És a dir, que ningú ens pot dir que no
estam preocupats per aquest tema, per trobar solucions a aquest
problema i que certament és una clara discriminació per als
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 

Crec que hem demostrat sempre una absoluta coherència al
respecte, quan ningú parlava del tema nosaltres ja ho
reivindicàvem. Quan ha governat a Madrid el Partit Popular,
nosaltres ho hem reivindicat. Quan ara governa el Partit
Socialista, nosaltres ho seguim reivindicant. I és que en aquest

sentit coincidim amb l’exposició de motius de la proposició no
de llei, la compensació de la insularitat és un mandat
constitucional. Un mandat constitucional que cap Govern de
l’Estat ha tengut en compte, açò ho afegesc jo. Ja estam
acostumats a què la Constitució s’invoqui i s’apliqui només en
allò que convé. 

Però bé, feta aquesta introducció passem al text de la
proposició. He escoltat amb molta atenció al portaveu del Grup
Mixt, per molt si amb la seva intervenció clarificava els
conceptes que en l’exposició de motius, en el meu parer,
apareixien bastant confusos. He de dir que encara que sigui
parcialment, els seus arguments han clarificat la proposta, però
cal que tinguem en compte de què hem de partir d’una
circumstància, ja s’ha dit aquí, com a mínim aquesta
circumstància és estranya. La proposició se va presentar el
maig del 2004, gairebé ja fa dos anys, no entraré ara debatre
per quin motiu s’ha ajornat tant de temps el seu debat, però bé,
dos anys en política és molt de temps. I si bé la situació del
transport aeri no s’ha solucionat, en això coincidim, sí que han
passat coses i moltes. 

Per exemple, una cosa que ha variat la postura del Partit
Popular, ha passat de defensar l’actual declaració d’obligació
de servei públic, era el màxim que es podia aconseguir, era la
solució ideal, ha passat a sumar-se al discurs, per exemple del
PSM. Allò que abans negaven, ara diuen que és una declaració
esquifida, minsa, que empitjora la problemàtica del transport
aeri, que cal abaratir les tarifes, que cal incloure els vols amb
la península, que calen més freqüències. Idò bé, tot allò que
abans deia el PSM ara també ho diu el PP. Però sens dubte, açò
ho hem de deixar ben clar, amb molta més poca credibilitat
perquè aquesta declaració tan dolenta la varen fer ells. I si
parlam del Govern socialista actual, sobre aquest tema n’hi ha
per tots. Hem de dir que ha complert parcialment, de moment
i amb dosis una de les seves promeses electorals, donar suport
als descomptes per a residents. Però de l’altra promesa, la
fonamental, modificar la declaració de servei públic, d’açò res
de res. I mentre els dos partits majoritaris van ballant aquest
(...) polític estam empitjorant dia a dia, però bé, açò són
misteris de la política, deixem-ho estar.

Tornem una altra vegada a la proposició no de llei. He de
dir en primer lloc que d’entrada aquesta opció que proposa el
Grup Mixt no me sembla forassenyada, tal vegada és una
mesura que podria millorar la situació actual, però també crec
que cal estudiar-la més a fons. De fet el mateix grup que ho
proposa inclou a la seva proposta la frase: “...fets tots els
estudis necessaris”. És evident que per tirar endavant un
sistema d’aquestes característiques són necessaris estudis
previs. Però allò que no entenem Sr. Nadal, és que no se’ns
demana instar a què es facin els estudis abans de prendre una
decisió, sinó que al contrari, se’ns demana que ens pronunciem
i després es facin els estudis. Açò no ens sembla lògic. Per tant,
pensam que caldria instar el Govern de l’Estat perquè fes els
estudis necessaris per veure la viabilitat de la proposta, torn
repetir, no ens sembla una mala proposta i ho vàrem dir en el
seu moment quan el Sr. Middelman, president d’Air Berlin a
una taula rodona organitzada per la Conselleria de Comerç
durant l’anterior legislatura va llançar per primera vegada
aquesta idea. No ens sembla malament, s’ha d’estudiar, perquè
podrien passar coses. 
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Hem de saber per exemple si les companyies de baix cost
hi estan interessades, vostè diu que sí, però del que li diuen
vostè a la realitat... Per què no posen vols ara? Li poden posar
en volar i no ho fan. Per tant, ho hauríem de veure. Hauríem de
veure a quines rutes s’aplicaria. Hauríem de veure quina serà la
quantitat fixa que ens fixarà el Govern, perquè la quantitat fixa
la seguirà fixant el Govern, no hem d’oblidar. I si ens va tan bé
com ens ha anat amb la declaració d’obligació de servei públic
estam servits. (...) d’estudiar i hi ha d’haver compromisos. A
més a més també de tenir clar que aquesta proposta no
soluciona del tot la problemàtica, ja s’ha dit, hi ha problemes
de freqüències, hi ha altres tipus de problemes. I que de
moment el que hauríem d’exigir tots, a part d’aquest nou
sistema que s’ha d’estudiar, hauríem d’exigir fer efectiu el
model existent ara. Un model que record que és respectuós amb
la normativa estatal i europea i que consisteix en la combinació,
o hauria de ser la combinació efectiva dels descomptes i la
declaració d’obligació de servei públic. Pensem per un
moment, fent un esforç d’imaginació, que la declaració
s’hagués fet ben feta, que després els governs estatals, els dos,
haguessin complit de veritat l’imperatiu constitucional
d’atendre la insularitat. 

Què vull dir amb açò? Pensem amb una declaració que fixés
unes tarifes baixes, que no s’incrementessin alegrament, com
s’està fent fins ara, sense motivacions i perquè sí. A aquestes
tarifes si se’ls aplica el descompte ja es redueix moltíssim i ja
seria una solució viable, legal i a més a més amb el vist-i-plau
d’Europa que en un moment es qüestionava, açò tan amb la
península com entre illes. No hi hauria cap problema, estaria ja
solucionat. Ara naturalment açò depèn moltes vegades de la
voluntat forana a aquesta illes, com també hi dependrien les
tarifes fixes que fixaria el Govern de l’Estat, en açò crec que no
aniríem molt més enllà. Però bé, sigui un sistema o sigui un
altre, el que sí és cert és que suposa que el Govern de l’Estat ha
de compensar, via pressuposts generals de l’Estat, el dèficit
generat, sigui d’una manera o d’una altre a fi i efecte que les
companyies aèries puguin assumir en el cas de la declaració
d’obligació de servei públic puguin assumir les pèrdues. Sense
açò no hi ha solució. Aquesta aportació de l’Estat que
asseguraria a les companyies que les rutes fossin competitives
és allò que hem dit abans, és una manera de compensar la
insularitat, tal i com fixa la Constitució. 

De moment és l’única perquè una cosa és evident i ho hem
de tenir clar, només si l’Estat aporta diners és possible
solucionar el problema del transport aeri. I açò, sigui amb una
concreció o sigui amb una altra, és allò que hem d’exigir en
aquesta cambra, que el Govern de l’Estat, sigui del color que
sigui, estigui format per companys de partit o no, ens agradi o
no, aporti diners per solucionar el problema. Tota la resta són
romanços. El Govern de l’Estat construeix autopistes i noves
carreteres per enllaçar més eficaçment distints punts de la
geografia, construeix línies ferroviàries d’alta velocitat amb la
mateixa motivació, assumeix els dèficits que generen aquestes
infraestructures, manté línies i serveis deficitaris per interès
superior. Per què llavors, ens demanam, no ha d’esmerçar fons
públics per garantir unes rutes aèries a preus assequibles? Unes
rutes aèries que són forçosament les nostres autopistes, els
nostres trens d’alta velocitat, els nostres AVE. I és que també
en açò, supòs que en açò coincidiré amb el grup proposant,
també amb açò les Illes Balears pateixen una discriminació

històrica, un greuge comparatiu amb altres zones de l’Estat
espanyol, un oblit intencionat del Govern de l’Estat, sigui del
color que sigui.

En definitiva, no estam en contra que s’estudiï la possibilitat
d’una tarifa fixa que substitueixi els descomptes, però sense
haver-ne estudiat les conseqüències, en el nostre parer és molt
aventurat canviar el model. Per tant, pensam que ara el que cal
és apostar per les solucions segures i viables. En conseqüència,
des del nostre grup parlamentari exigim que el Govern de
l’Estat assumeixi les seves obligacions envers els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Exigim que el Govern de l’Estat
fixi anualment una partida pressupostària per fer factible una
declaració de servei públic amb tarifes baixes i que inclogui els
vols a la península. En definitiva, exigim al Govern de l’Estat
que compensi la insularitat. I si ha de canviar el sistema de
descomptes, que s’estudiï i que es canviï, però sense obligar
que açò no basta. 

En aquest sentit faré una esmena in voce al portaveu del
Grup Mixt, Sr. Nadal, que d’acceptar-se asseguraria el nostre
vot favorable. La redacció alternativa que li proposam és la
següent, gairebé no varia en paraules, però sí en contingut. “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fer
els estudis necessaris per veure la conveniència de modificar el
sistema d’ajuts al transport aeri i marítim...”. Creim que és una
aposta més realista i tal vegada a la llarga podria donar millors
fruits.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, la proposta que teníem per escrit
també ens ho ha acabat de clarificar el Sr. Nadal quan ha sortit
aquí, ens ha explicat quin era exactament aquesta proposta. Ens
ha dit “és canviar el sistema de descomptes per als residents”.
I clar, volem entendre i suposar que l’objectiu que persegueix
aquesta proposta és la millora de les aportacions que es fan de
l’administració estatal als residents d’aquestes illes a l’hora de
viatjar, tan per a transport aeri com per a transport marítim. Ara
bé, també és cert que hi ha algunes consideracions que creim
que no s’han de deixar de dir i s’han de deixar molt clares
també. 

Aquestes consideracions són la realitat en què ens trobam
ara i la realitat de la qual partíem en el seu moment. L’interès
que s’ha tengut per part del Govern del Partit Popular en
millorar el sistema de descompte dels residents ha canviat,
abans era nul, abans no hi havia cap interès, no hi havia cap
proposta que proposés l’increment d’aquest descompte més
enllà del 33 i ara darrerament sí que s’exigeixen moltes
d’aquestes aportacions. I la realitat també és un, l’any 2003,
quan governava el Partit Popular, hi havia una aportació clara,
50 milions d’euros per a aquests descomptes. Com ha canviat
la història l’any 2006 amb un Govern socialista a l’Estat?
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L’aportació ja ha passat als 105 milions d’euros, el doble i no
dubtin que es complirà la promesa que s’ha fet d’arribar al
50%, això serà l’any que ve i quan això passi aquesta aportació
passarà directament als 124 milions d’euros per a aquests
descomptes.

Està molt bé dir que segueix existint un problema, és
veritat. No s’ha solucionat amb aquest esforç el problema que
tenim els residents d’aquesta comunitat a l’hora d’utilitzar el
transport aeri i marítim. Ara bé, no vull ni tan sols imaginar-me
què hagués passat si no hi hagués hagut un Govern disposat a
fer un esforç com el que s’ha fet. La situació que s’ha utilitzat
per incrementar les tarifes, problemes amb el proveïment de
petroli, encariment dels combustibles, seria la mateixa amb
l’esforç del Govern de l’Estat o sense l’esforç del Govern de
l’Estat, que és el que passava abans. Per tant, jo crec que això
també ho hem de deixar molt clar. 

S’ha agafat com a referència per part del portaveu que
defensa la proposició no de llei, el trajecte, sobretot des de
Mallorca i concretament s’ha parlat de Mallorca-Madrid, s’ha
parlat de 250 euros, que amb el descompte del 50%, quan així
sigui, estaria en uns 125 euros. Però no conta que en aquests
moments també, en aquests trajectes i en aquestes línies hi ha
unes tarifes molt inferiors que les que vostè ha parlat i també
se’ls aplica el descompte de resident. Avui per avui també és
cert que hi ha passatgers i residents en aquesta comunitat
autònoma que poden fer, sobretot des de Mallorca, aquests
trajectes a un preu fins i tot molt inferior al que vostè ha dit de
125 euros, perquè hi ha tarifes molt per davall del preu que
vostè ha parlat. No hem sentit gaire coses d’un dels altres
problemes greus que patim els residents d’aquestes illes a
l’hora d’utilitzar el transport aeri o marítim, són les línies
interinsulars. Potser casualment perquè aquestes línies estan
emparades per una declaració d’obligació de servei públic i que
és dolenta des del seu principi. És dolenta des del moment de
la seva aprovació i aquí sí són greus els increments que es van
produint en les tarifes, perquè vénen d’alguna manera
emparades en una declaració d’obligació de servei públic, que
no ha estat capaç d’aturar i congelar els preus en aquestes línies
interinsulars, però sí va aconseguir eliminar l’oferta que hi
havia de tarifes especials. Ara bé, casualment no n’ha dit res
aquestes línies.

S’insistia en el problema des de Mallorca a la península. No
és tan greu el problema des de Mallorca a la península com ho
és des de les altres illes, com són Menorca i Eivissa, i afecta
també els residents a Formentera, perquè potser moltes vegades
i segons en quines línies el problema no és tant de preus com
moltes vegades de freqüències i això sí que ho hem de tenir en
compte i no s’hi fa gaire referència tampoc en aqueixa
proposta.

Que l’aprovació de la proposta que fa el Grup Mixt avui
suposi la immediata incorporació en aqueixes línies de
companyies de baix cost no ho veig tan clar. No dubtaré que el
Sr. Nadal potser té algun estudi de què no disposam els altres
i que avali aqueixa afirmació; ara, en qualsevol cas dubto molt
que la intenció d’operar en aqueixes línies per part de les
companyies de baix cost estigui condicionada perquè
l’aportació o la subvenció als residents en aquestes illes es faci
per una via, o per un sistema, o per l’altre. Si no hi operen és

perquè algun altre problema hi hauran vist, no qui o com
s’aporta la subvenció als residents de les nostres illes.

A més a més que es garanteixi que amb l’aprovació
d’aquesta proposta les companyies que operin aqueixes línies
no incrementaran els preus de les seves tarifes tampoc no acaba
de ser tan clar, com pareix que es vol pintar.

Efectivament, com ha dit el Sr. Nadal aquí alguna cosa no
funciona i s’haurà de solucionar, però que aquesta proposta que
ens fa sigui la solució definitiva a això que no funciona tampoc
no n’estic tan convençut.

Queda per tant clar que en aquest cas votar sí o no, potser
tal com està redactada la proposta, és una mica complicat o fins
i tot arriscat, perquè votar sí com està vol dir que directament
assumim i asseguram que la proposta garanteix que el resultat
final sempre serà millor que el que hi ha ara, i això no ho pot
demostrar a dia d’avui ni el Sr. Nadal ni crec que ningú altre,
perquè manquen els estudis necessaris per determinar quin serà
el cost que tendrà això; manquen els estudis i haver intentat
negociar abans si aqueixa proposta, valorant el seu cost, és
possible o no és possible. Abans parlava d’unes xifres; allí ho
tenim ho tenim clar, què és el que suposa, quantitats que a més
(...) pressupostos, però quin cost tendrà això, com s’haurà de
fer realment, no queda prou clar. I, a més, dir que no
directament també suposaria tancar una porta que potser una
vegada s’hagin fet tots aquests estudis, una vegada s’han
realitzat totes les aportacions que s’han de fer a aquesta idea
que, repetesc, potser no és dolenta, però una vegada hagi passat
tot això sí se tengui més clar, i si el resultat realment es
comprova que és millor per als residents en aquestes illes jo
crec que ningú no tancarà la porta al fet que això es pugui fer
efectiu, però no és la situació en què estam ara i no és amb les
condicions que ens proposa aprovar aqueixa proposició.

Per tant des del nostre grup el que li proposaríem d’entrada
seria, al grup proposant, que retiràs aquesta proposta però amb
un objectiu, i és que es traslladàs a un altre fòrum de debat, a
un altre fòrum de treball que seria la Mesa del Transport,
possiblement, on sí s’encomanassin i es fessin els estudis
necessaris per comprovar si aqueixa idea realment pot arribar
a ser efectiva o si simplement es tracta d’una proposat amb
bona voluntat però que a l’hora de dur-la a la pràctica no ens
oferiria resultats que estam pressuposant en aquests moments.
Per tant, amb aqueixa intenció que d’alguna manera a un altre
fòrum, com és la Mesa de Treball, es pugui vestir degudament
aqueixa proposta, és pel que demanaríem al grup proposam que
avui la retiràs i la traslladàs allí, on es podria per part de tots
discutir, debatre i fer els estudis pertinents per saber si això és
possible.

Per tant jo repetesc que, pressuposant la bona intenció del
grup proposant, que busca que efectivament el problema que
continuam tenint els residents, que a pesar que és veritat que no
és nota suficientment l’esforç que es fa des del Govern de
l’Estat també hi ha -és cert també- determinades línies que a dia
d’avui i gràcies a aquest esforç encara s’està pagant menys del
que es pagava quan a Madrid governava el Partit Popular, per
tant crec jo que esperarem a veure quina és la resposta del grup
proposant a la nostra proposta i ja sentirem a veure quina és la
idea i com podem respondre llavors nosaltres, també.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Diego Guasch.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputats, les Illes Balears
del segle XXI tenen molts reptes, moltes oportunitats de
desenvolupament econòmic, cultural, social...; però un dels
reptes més importants als qual s’enfronta la nostra societat és
trobar una solució definitiva, una solució definitiva a la
problemàtica de la mobilitat dins el nostre territori insular. 

El problema de la insularitat està afectant la cohesió social,
econòmica i territorial de les nostres illes. Per posar un
exemple avui en dia observam amb resignació com les
relacions econòmiques i humanes entre -per posar un exemple-
l’illa de Menorca i les illes d’Eivissa i Formentera són escasses;
es podria dir sense cap por a equivocar-nos que Eivissa i
Formentera tenen més relació econòmica i humana amb
València que amb Menorca. Un altre exemple seria l’efecte
negatiu de la insularitat en el preu de les mercaderies i
productes de primera necessitat; sense anar més lluny, un titular
d’un diari insular d’avui: “El encarecimiento de los fletes
provoca subidas de hasta el 8% de los alimentos frescos”.

El Pla director sectorial de transports parla, a la seva pàgina
177 del tom IV, del fet que el predomini dels trànsits
peninsulars sobre els trànsits intrainsulars és una constant a
totes les illes, tant al transport aeri com en el marítim. Aquesta
situació és preocupant, sobretot perquè indica una pèrdua de
cohesió comunitària entre les illes, que sembla que deriven cap
a una relació creixentment autònoma amb la península. Les
dades comparades del creixement del trànsit aeri interinsular i
peninsular constaten aquest fet. Certament el trànsit amb la
península recull un important component de trànsit turístic
espanyol, que en els darrers anys ha crescut considerablement,
però encara que es descompti aquest efecte les dades apunten
cap a una intensificació de les relacions illes-península en
detriment de les relacions illes-illes. Com també apunta
l’esmentat pla, els efectes d’una situació d’aquest tipus només
es noten a llarg termini, però llavors ja són difícilment
reversibles. En resum, cada vegada vivim més separats els uns
dels altres en aquest arxipèlag. Per tant estam davant un
problema que afecta directament el futur de les Illes Balears.

Entrant a la proposta d’acord formulada pel Grup
Parlamentari Mixt, des del Grup Parlamentari Popular
reconeixem els avanços que s’han estat produint en els darrers
anys respecte a la compensació dels costos de la insularitat. La
Llei 30/98, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears, el conegut REB, va suposar una notable millora en les
condicions del transport insular de persones i de mercaderies.
En el transport aeri i marítim la implantació del descompte per
a residents va suposar un bon punt de partida per a la solució
del problema de les comunicacions entre illes i entre les illes i
la península. No obstant això, les pujades incontrolades de les
tarifes aèries -hem de recordar que des del 1998 fins al 2003

l’increment va ser d’un 90%- varen reduir progressivament els
avantatges aconseguits pel descompte de resident.

Aquestes pujades en les tarifes, en especial en les tarifes
aèries, s’han anat reduint des que es va aconseguir per part del
Govern de les Illes Balears que es declarassin d’obligació de
servei públic les rutes aèries entre les Illes Balears el 21 de
novembre del 2003. Els nombres no enganyen: dels 66 euros
que es pagaven el 2003 per un trajecte d’anada, avui amb la
pujada que ens proposa la Direcció General d’Aviació Civil
s’arribaran a pagar 45 euros durant aquest any 2006, 21 euros
menys que l’any 2003. De totes maneres som (...) que els
augments dels percentatges dels descomptes de residents
acaben essent compensats per pujades en les tarifes per part de
les empreses de transport. Un bon exemple és la sorprenent
proposta de pujada de tarifa aèria en 4 euros per mor de l’IPC
i per mor de l’augment del preu del carburant que ens va
proposar el Ministeri de Foment fa unes setmanes. Aquesta
pujada redueix els efectes del recent augment del descompte de
residents fins al 40%. Seria possible que quan arribassin al 50%
continuàssim pagant el mateix que estam pagant ara per un vol
i no pagam la meitat, que és el que hauríem de pagar.

En matèria de transport aeri hem arribat a una situació en
què el ciutadà ha superat la seva resignació i exigeix ja
freqüències adequades i preus raonables. L’incompliment de la
vigent declaració de servei públic dels vols entre illes és diari.
Per posar un exemple, avui, Eivissa-Palma, 7,35, ple i amb
llistes d’espera; demà, vol Eivissa-Palma, 7,35, demà, ple i amb
llistes d’espera; viceversa, Palma-Eivissa, demà, 8,45, ple i
amb llistes d’espera tancades; 9,35, ple i amb llistes d’espera
tancades; el següent, 11,25, queden tres places, fa cinc minuts
quedaven tres places. O sigui, una persona que es vulgui
desplaçar de Palma a Eivissa només queden tres places a les
11,25. L’incompliment de declaració de servei públic és
flagrant; que prengui nota la Direcció General d’Aviació Civil,
ja que afirma que no disposa d’aquestes dades, dades separades
de l’ocupació dels vols. Que no es preocupin, que el Govern de
les Illes Balears ja obtendrà informació respecte a l’ocupació
dels vols entre illes que l’organisme competent en planificació
d’aviació civil a tot l’Estat diu desconèixer.

Aquesta situació supera partits polítics i ideologies. Una
bona prova d’això és la unitat de la Mesa del Transport aeri,
formada per representants de tots els agents polítics, econòmics
i socials de les Illes Balears, a l’hora de reclamar unànimement
millores per als nostres ciutadans. No es pot retardar més la
millora de les comunicacions entre illes, el Govern de l’Estat ha
de garantir el compliment de la vigent declaració de servei
públic dels vols entre illes -overbooking, cancelAlacions de vols,
incompliment del reforç de primera hora del matí i darrera hora
del vespre-, i també ha d’estudiar una rebaixa de la tarifa
màxima.

S’han produït avanços en aquests darrers anys, s’ha treballat
molt a millorar la situació de les comunicacions entre illes.
L’augment de freqüències és considerable respecte a anys
anteriors. En transport marítim han entrat en funcionament
vaixells d’alta velocitat, però el ciutadà ens exigeix més
rapidesa en la resolució de problemes i solucions intelAligents.
Des del Grup Popular veim amb bons ulls qualsevol iniciativa
que proposi la millora de la situació actual; per tant veim amb
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bons ulls la iniciativa del Grup Mixt que planteja un canvi en
el sistema de descomptes per a residents, que passaria d’una
assignació percentual a una quantitat fixa per trajecte. 

L’actual redacció de la proposta d’acord presentada pel
Grup Mixt transmetria al Govern de l’Estat un missatge que
aquest parlament no vol la substitució del sistema actual;
l’actual redacció, baix el nostre punt de vista, suposaria que
aquest Parlament imprudentment donaria per bona la
substitució del sistema de percentatge per un sistema de
quantitats fixes sense disposar d’un estudi tècnic que donàs
suport a la mesura. Realment es vol transmetre aquest missatge
al Govern de l’Estat?, tan convençuts estam que el nou sistema
funcionarà? En nom del meu grup parlamentari desitjaria
presentar una proposta de transacció in voce amb la finalitat
que el Govern de l’Estat estudiï amb seriositat la situació actual
i determini si la proposta beneficia o perjudica els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears, sense donar per bona a priori
la solució del sistema de quantitats fixes, de tal manera que el
text de l’acord presentat pel Grup Mixt quedaria de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer els estudis que siguin necessaris per avaluar la
possibilitat de modificar el sistema d’ajudes al transport aeri i
marítim per a residents de les Illes Balears, apostant per aplicar
un sistema basat en quantitats fixes a partir de l’establiment de
preus oficials, en lloc de percentatges sobre la tarifa”, una
proposta molt semblant a la proposta que ha fet el Grup
Parlamentari del PSM. Si el Grup Mixt acceptàs la transacció,
el nostre vot seria favorable a la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Guasch. Sr. Nadal...

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, hem
presentat una proposició no de llei que tots els grups veuen que
té bona intenció, que tots els grups veuen que té bona intenció,
que tothom s’abstendrà i que només sortirà amb el suport
d’Unió Mallorquina. 

Jo crec que..., no ho sé, la situació actual del transport entre
les illes, entre qualsevol de les illes i la península, avui no és
bona. Jo crec que tots els grups d’aquesta cambra estam
d’acord que la situació actual no és bona i que hi ha molts de
problemes. Jo a tots els grups que he sentit pujar en aquesta
tribuna els he sentit dir problemes que hi ha en el transport
entre les illes i la península, i entre les illes, però aquí hi ha una
proposta -n’hi pot haver d’altres- hi ha una proposta però
només té bones intencions.

Bé, nosaltres agraïm el suport..., o sigui, nosaltres agraïm el
to positiu de totes les intervencions, creim que és positiu.
Acceptarem la transacció que han plantejat tant el PSM com el
Partit Popular, si és que aquesta paraula que hi ha de diferència
entre avaluar la possibilitat o veure la conveniència, podem
arribar a un consens que alguna de les dues pugui ser la paraula
acceptada, però creim que allò positiu, allò important és que
ens adonem que encara que la situació teòricament ha millorat,

que avui per avui el Govern de l’Estat fa un esforç major que
el que es feia en uns altres moments i que això és positiu,
aquest esforç no arriba als ciutadans; els ciutadans, i aquí
l’exemple està en els representants dels seus grups polítics, no
perceben que s’està fent un esforç tan important, i aquest és un
d’aquells exemples en què no basta posar molts de doblers, sinó
que els hem de posar d’una manera intelAligent perquè arribi als
ciutadans. 

El que està clar i segur és que el sistema, tal i com està,
encara que pugi del 25 al 33 els preus pugen de tal manera que
no arriba als ciutadans; puja del 33 al 45, es fa un esforç però
el descompte no arriba als ciutadans, i jo estic convençut que
el govern actual farà un esforç perquè arribi al 50% però això
no arriba als ciutadans. Als ciutadans els surt caríssim anar
entre les illes i la península i, en canvi, els surt molt més
econòmic anar a Liverpool, a Dortmund, a Berlín, a Londres,
a Frankfurt, a qualsevol ciutat d’Europa, els surt més barat que
anar a la península; què està passant?, alguna cosa hi ha que no
va bé.

Nosaltres tenim una proposta, una proposta que creim que
és positiva. Nosaltres hem parlat amb les companyies aèries i
creim que si en lloc de tenir un descompte, que realment no és
un descompte, és una subvenció que es dóna o que l’Estat dóna
a les companyies aèries en funció del preu de la tarifa que tenen
publicat, si en lloc de ser aquest sistema és una quantitat fixa
que podríem xifrar en aquests 125 euros, estic convençut que
hi hauria companyies aèries que passarien a operar el servei i
pel cost de la subvenció podrien desplaçar molts de ciutadans.

Jo he sentit aquí qualque grup que ha dit que, bé, allò
important és garantir el preu i les freqüències. Jo el que crec
que garanteix les freqüències és el lliure mercat. Amb
Alemanya hi ha moltes freqüències, n’hi ha moltíssimes. Ara jo
emplaç el Sr. Ramon que se’n vagi a l’aeroport i miri qualsevol
dels pannells a l’aeroport de Palma o d’Eivissa: hi ha més
avions de Palma a ciutats d’Alemanya que no a ciutats
d’Espanya, i no hi ha cap declaració de servei públic ni cap
subvenció ni ajuda. Per què?, idò perquè el lliure mercat, la
lliure competència fa que hi hagi més companyies que operin.
Si fóssim capaços en aquest parlament d’establir una proposta
que fos de quantia fixa per ventura aquesta situació canviaria;
el que està ben clar és que amb la situació actual tenim
problemes, l’Estat cada vegada fa un esforç major però aquest
esforç no el perceben, no el noten els ciutadans.

De totes maneres des d’Unió Mallorquina pensam que
aquest és un acord que s’ha d’assolir amb el màxim consens
possible i per tant acceptaríem la proposta de transacció que
ens han fet el Partit Popular i el PSM, i que si el Grup PSM no
té inconvenient redactaríem de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fer
els estudis que siguin necessaris per avaluar -per quantificar- la
possibilitat o conveniència de modificar el sistema...”, i
continuaria tot igual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Nadal. Bé, idò, senyores i senyors
diputats, si els sembla bé passarem... Bé, Sr. Boned, se suma
vostè...? Bé, idò, així es pot aprovar per assentiment. Estan
d’acord?, i des d’Esquerra Unida també? 

Moltíssimes gràcies. Queda aprovat per assentiment.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4517/05,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gestió, costs i ingressos de la targeta verda.

Seguidament passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 4517/05, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió, costos i ingressos de la targeta
verda. Té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, si em
deixen treure una targeta vermella podem acabar ja el debat...

(Paraules inaudibles i rialles del Sr. Alomar)

El president Matas va presentar la targeta verda fa un any
a FITUR de l’any 2005. També la va presentar el mateix any a
la fira de Berlín i ho va fer acompanyat de personatges
coneguts com Claudia Schiffer o Michael Douglas. Jo supòs
que vostès recordaran aquella foto amb una targeta verda
immensa, amb la famosa model al costat del president. També
val la pena recordar el que va dir en aquells moments el
president; el president, quan presentava la Targeta Verda deia
que “La tarjeta verde que presentamos ahora da respuesta a
los requerimientos de una demanda cada vez más informada,
más experimentada y exigente. Esta iniciativa persigue el
objetivo de poner en valor nuestro patrimonio natural y
nuestra oferta cultural”. Aquestes eren les paraules de
presentació, és a dir, que es presentava la targeta verda com
una gran estrella de la política turística, a pesar que llavors s’ha
volgut negar i s’ha negat de forma reiterada. Fins i tot el
conseller de Turisme ens ha dit algunes vegades “quin mal els
ha fet la targeta verda?, deixin-la en pau”. Jo quan em
demanava que la deixàssim en pau no sé si es referia al fet que
la deixàssim amb en Pau Collado, que és l’únic a qui fins ara ha
donat feina la targeta verda, ja que és el gerent de la Fundació,
o exactament a què es referia.

El patrimoni cultural y els valors naturals era el que es volia
posar en marxa o en valor amb aquesta targeta. Nosaltres estam
d’acord amb aquests objectius, hi estam absolutament d’acord
i a més ho vàrem demostrar en el seu moment, però aquests
objectius no s’han aconseguit amb la targeta verda.

I la història d’aquesta targeta verda i la història d’aquests
objectius que s’havien d’assolir és una història que ve una mica
d’abans i jo en tot cas, si m’ho permeten, els refrescaré un poc
la memòria. Els refrescaré la memòria de la campanya ferotge
que va fer en el seu moment el Partit Popular en contra de
l’ecotaxa la legislatura passada. Els refrescaré la memòria
també que durant la campanya electoral era bandera el fet que
retirarien l’ecotaxa. Però també és cert que automàticament,
quan varen guanyar les eleccions i varen formar govern,
immediatament, com dic, varen començar a cercar alternatives

a l’ecotaxa, abans de retirar-la i tot ja li cercaven alternatives.
I als pocs dies o a les poques setmanes que es formàs el nou
govern el conseller de Turisme ja va viatjar a Alemanya, a
Hannover, i va explicar que crearien una fundació amb 42
milions d’euros, a pesar que en aquests moments ho negui, com
nega també ja la targeta verda. Es poden mirar els diaris
d’aquells dies i es veu que, efectivament, es va presentar
aquesta iniciativa. 42 milions d’euros era exactament la
quantitat que se suposava que recaptaria l’ecotaxa, és a dir, ja
hi havia aquesta primera referència o equivalència.

Poc després varen ser tres consellers els que varen presentar
una fundació. Una mica després, crec que era, si no ho record
malament, la vicepresidenta que va presentar la creació d’una
gamma de productes ecològics, que no n’hem tornat saber res,
i la targeta verda. Per tant allà hi havia lligada la targeta verda
i també anava lligada a la fundació.

De tota aquesta proposta, quina és la situació a dia d’avui?
La situació a dia d’avui jo els diré exactament quina és; és la
que es demostrava a l’estand de FITUR d’enguany: a un costat
a un racó hi havia la fundació, la targeta verda, i aquella targeta
verda que s’havia presentat a bombo i platerets estava en aquell
racó, i quan encara..., és a dir, quina no va ser la meva sorpresa
que quan t’aproximaves allà i veies el pannell amb les
realitzacions o amb els projectes que s’estaven executant o que
s’havien executat per part de la fundació, quasi tots coincidien
amb aquells projectes que venien relacionats a una resposta
parlamentària de 26 de juliol, en què ens deien, en què es
ressenyaven quines eren les realitzacions que s’havien fet amb
els recursos de l’ecotaxa. És a dir, els projectes de l’ecotaxa
que estaven en aquella resposta eren pràcticament els mateixos
que estaven en el racó de la fundació a l’estand de FITUR.

Jo, davant això, diria com a mínim als senyors del Govern
o als senyors del PP que això és un frau. És a dir, no es pot fer
una campanya com la que es va fer, no es pot anar a unes
eleccions amb la bandera de retirar l’ecotaxa, i dos anys
després presentar com a èxits del seu producte estrella, de la
seva fundació estrella, de la serva targeta estrella, aquells que
són èxits d’un projecte que vostès varen combatre. Per tant aquí
hi ha un frau.

Quan presentàrem nosaltres la proposició no de llei ens
preocupava essencialment que no hi havia informació, ens
preocupava que s’estava executant un projecte amb uns
objectius, que jo dic que hi estàvem d’acord, i en canvi no hi
havia informació. Insistíem al conseller que vengués aquí a
informar, i ell deia que ja vendria, que no era el seu moment,
que la deixàssim en pau, que ja vendria en complir-se un any,
etc., etc., és a dir, s’estava fent tota una sèrie de realitzacions i
aquest parlament no tenia informació; no tenia informació i
l’única informació que teníem era d’unes certes despeses i unes
altres despeses que suposava, per exemple la despesa de la seu,
prop de 4,4 milions d’euros, 600.000 i busques d’euros per
posar en marxa la targeta, etc., etc. És a dir, s’anaven gastant
doblers públics i en canvi no hi havia control ni informació, i
això era el que ens preocupava.

Però ara, una vegada anat a FITUR i haver passat per
l’estand, ens preocupa que no és que no hi hagi informació, el
que passa és que creim que no hi ha res positiu per informar.
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Pensam que allò que passa és que la seva targeta verda i la
fundació són un fracàs, un fracàs que, com deia i torn recordar,
ja com a mínim ens ha costat 5 milions d’euros si tenim en
compte la fundació i la seva posada en marxa. Per tant avui
pensam que més que mai és necessari que el Govern, de forma
periòdica, de forma sistemàtica, vengui a informar de forma
pública o a explicar de forma pública tot allò que en aquests
moments està amagant.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds ha presentat l’esmena RGE núm. 961/06. Per
defensar aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Efectivament, el nostre grup hem presentat una esmena a la
proposició no de llei que ha presentat el Partit Socialista
respecte de la gestió, costs i ingressos de la targeta verda, i he
de dir, tot i que parlaré de l’esmena, nosaltres creim que en
primer lloc evidentment estam d’acord, tot i que l’esmena
intenta millorar la proposició no de llei que s’ha presentat,
estam d’acord amb l’oportunitat de presentar aquesta
proposició no de llei de la targeta a aquest Parlament, per les
raons que intentaré esbrinar molt ràpidament.

Bé, en primer lloc, nosaltres consideram, ja s’ha dit, que des
del primer moment que es va presentar la targeta verda per part
del Govern va ser fruit de la improvisació i de la falta de
previsió que es tenia sobre un instrument del qual pràcticament
no se sabia ni què es faria ni que el compraria ni qui el vendria,
ni tampoc què es recaptaria, i realment tot era una inconcreció
absoluta respecte d’això. Nosaltres, en aquell moment, ja vàrem
dir que això no era cap instrument vàlid, sobretot per l’objectiu
que deia que tenia, que era un objectiu bàsicament ambiental,
suposadament, i perquè precisament no concretava res; i també
per una altra raó que, evidentment, era que anava sobretot a
substituir l’ecotaxa.

Dit això, i per tant fruit d’una improvisació total, d’una falta
absoluta de previsió, d’una falta fins i tot de no saber per
exemple que als parcs naturals no es cobrava res per entrar, i
resulta que tres consellers del Govern varen dir públicament
que a partir de la targeta verda no pagarien per entrar a un parc
natural, quan no havien pagat mai, és a dir, ni tan sols sabien
això; però a partir d’aquí suposava que hi hauria el que es diu
necesita mejorar, idò que milloraria. Bé, idò no, tampoc no es
varen clarificar en aquest moment les actuacions ambientals
que es durien a terme i sobretot un concepte que des d’aquesta
tribuna, almanco des del nostre grup, sempre hem criticat, el
concepte que té el Partit Popular que els temes ambientals són
absolutament voluntaristes, amb la qual cosa això és un tema en

què només cal que hi hagi voluntarisme, però no que hi hagi
polítiques ambientals del Govern.

Dit això, la solució, diríem no es millora la situació perquè
en aquest moment tenim una manca d’informació, per això
creim que aquesta proposició no de llei és molt adient, perquè
el Govern de les Illes Balears té el deure, té l’obligació de
donar-nos a conèixer, evidentment als representants que som
aquí, però evidentment a tota la ciutadania, què passa amb
aquesta targeta verda, quins ingressos hi ha, quantes se n’han
venut, on s’han venut, a establiments turístics, a supermercats
o a similars, quines i quantes han estat activades pels turistes i
pels residents? És a dir, tota aquesta informació nosaltres
evidentment no només no la tenim, sinó que el Govern en
aquest moment intenta evitar i ocultar realment què passa amb
aquesta targeta verda.

Per tant, nosaltres tornam a insistir que no hi ha informació,
no hi ha informació clara del que suposa aquesta targeta verda,
que quants doblers vostès han recaptat, amb què i on, això
creim que evidentment manca; tampoc no sabem, i això també
vostès ho oculten, perquè no interessa saber que aquesta targeta
verda ens pot sortir fins i tot deficitària, però com que no ho
sabem, per tant aquí no s’informa. Es va fer una gran campanya
inicial, però evidentment ara la targeta verda ha passat a un
segon pla, almanco en el debat que hi ha aquí a les Illes
Balears, tot i que es ven després a l’estranger per parèixer que
fan coses ambientals.

Però no acaba aquí el tema de, com he dit, l’obligació que
té el Govern de donar-nos informació, sinó que sobretot no fa
un balanç econòmic de les despeses i dels ingressos; sempre un
instrument d’aquestes característiques significa explicar d’una
manera ben clara quines despeses ha suposat i quins ingressos
també ha suposat la seva venda.

En aquest sentit i per entrar un poc a l’esmena que nosaltres
hem presentat, hem de dir que precisament el que plantejam és
una esmena al Partit Socialista, que esperam que ens, almanco,
tots els grups evidentment, però que esperam que li donin
suport, entenem que s’ha d’afegir al final “així com del nombre
de targetes activades tant pel que fa als turistes com als
residents”. I per què deim targetes activades? Perquè tampoc no
disposam d’una informació de les targetes que han estat
activades i aquelles que només han estat comprades, moltes
vegades com a un impost revolucionari per part dels hotelers,
que l’han ficada dins un calaix i que després no l’activen, i per
tant no s’utilitza. Nosaltres creim que és important que hi hagi
una informació clara sobre les targetes verdes que han estat
activades i utilitzades per part dels residents com per part dels
turistes i evidentment fer un balanç també econòmic clar de
quines són aquelles que s’han comprat i quines són aquelles
que s’han activat, per veure les diferències.

Però anant a un altre argument pel qual creim que aquesta
proposició no de llei, evidentment nosaltres no només donam
suport sinó que la veim molt oportuna, és també respecte d’una
qüestió que són els projectes. És a dir, no tenim coneixement
sobre com s’ha duit a terme la venda, que ja dic temes
econòmics, etcètera, sobre la targeta; però també els projectes
que s’han duit a terme són projectes molts d’ells que ja estaven
prevists, projectes en alguns àmbit que és absurd plantejar-los,
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ja els ho he dit, fins i tot tres membres del Govern dient que no
pagarien per entrar a un parc natural; dient que els prismàtics,
per exemple, els donarien gratuïts a les persones que tenguessin
la targeta verda i sempre han estat gratuïts, no ha costat mai un
duro. I resulta que per tant les actuacions que han fet en temes
ambientals són actuacions absolutament de màrqueting verd,
perquè aquesta targeta verda és un frau i a més és vendre fum,
és màrqueting pur i dur del més estil publicitari que fa el Partit
Popular entorn dels temes mediambientals. I precisament la
targeta verda és allò que respon al que entén que és el medi
ambient el Partit Popular fins ara o el Govern del Partit
Popular, que és parèixer que el medi ambient interessa molt
però que la pura realitat, les polítiques ambientals i territorials
d’aquestes illes cada vegada són més destructores del territori
i del medi ambient. Per tant, nosaltres ho vàrem dir el primer
dia, ho seguim dient ara, que és purament una qüestió de
màrqueting i de vendre fum, on l’únic objectiu d’aquesta
targeta verda ha estat fer propaganda i res més.

Per altra banda, i també entrant en altres qüestions, que
nosaltres per això veim molt adequada aquesta proposició no
de llei que ha presentat el Partit Popular, és perquè mentre aquí
s’està parlant d’una gran propaganda i màrqueting verd, ningú
parla, perquè a més ja ho va dir el conseller Flaquer, que ara se
n’ha anat perquè es veu que tampoc no li agrada escoltar-me,
idò va dir que els temes ambientals no s’havien de dir els
problemes ambientals que hi havia, els havíem d’ocultar, no
n’havíem de parlar, només havíem de dir que todo era muy
bonito, que tot és molt guapo, que tot va molt bé, però no hem
de parlar dels problemes mediambientals. Bé, idò senyors i
senyores del Govern i del Partit Popular, nosaltres sí que volem
parlar dels temes ambientals, no perquè vulguem dir que no
tenen solució, precisament es parla de les coses quan s’intenta
cercar solucions als problemes que hi ha; i hi ha problemes
ambientals en aquestes illes que no hi ha forma de voler-hi
vostès entrar.

Nosaltres creim que precisament mentre es fa una distracció
de l’opinió pública en matèria ambiental, targetes verdes,
etcètera, amb una Fundació Desenvolupament que jo la
qualificaria directament d’insostenible, resulta que oculten la
vertadera política ambiental que, al nostre entendre, clarament
és un govern que el que cerca és la destrucció sistemàtica dels
nostres recursos i sobretot de no entrar dins cap debat
ambiental seriós en aquesta comunitat. I sobretot pel que he dit
al principi, per entendre que el medi ambient és un concepte
absolutament voluntari, la destrucció del territori no és
voluntària, que vagin unes màquines avui a Eivissa perquè hi ha
una autopista que es fa això no és voluntari, maldament s’hi
oposin fins i tot els que hi viuen, això no és voluntari, això
senzillament és imposat. Mentrestant, els temes ambientals,
depèn de si volen o no volen; això demostra la manca total i
absoluta del Govern del Partit Popular de voler dur endavant
polítiques concretes, planificades, pressupostades i clares sobre
temes ambientals.

Efectivament, que diré tot el que vulgui, Sr. President,
supòs que estic en ús de la meva paraula.

Dit això, per tant, nosaltres creim que davant aquesta
realitat i que nosaltres entenem que aquesta targeta verda és una
icona, per dir-ho d’alguna manera, del que suposa aquesta

política del Govern del Sr. Matas, on com dic els temes
ambientals són purament propagandístics i on la realitat és una
altra molt diferent, nosaltres creim que, com a mínim, i per això
donam total suport a aquesta proposició no de llei, tot i
presentant aquesta esmena, creim que, com a mínim, el que
s’ha de dur a aquest Parlament, el que s’ha de dir als ciutadans
de les Illes Balears és donar una informació clara i fidedigna
del que es fa amb aquesta targeta verda i per tant dels doblers
que ens costa a tots els ciutadans i dels doblers que puguin
arribar per fer determinades actuacions.

Mentrestant, i ja vaig acabant, Sr. President, ningú parla de
fiscalitat ecològica, ningú parla de temes per exemple de
planificar, com he dit, actuacions ambientals de transport i
d’altres, energètics realment ambientals que puguin millorar la
situació de les nostres illes, això és un tema que, com dic,
interessa molt poc. Ningú tampoc no parla que el tema del
turisme no s’arreglarà fent cosetes absolutament nímies com és
una targeta verda, ni volent fer gorres amb distintius, perquè
precisament els temes ambientals el Sr. Flaquer tampoc no els
aborda, ni aquest Govern els problemes, com dic, els temes
turístics d’una manera profunda, d’una manera important com
és, per exemple, què està passant que cada vegada venen
turistes a més baix preu i a més amb tot inclòs. Són debats
importantíssims i nosaltres creim que aquest Govern,
mentrestant el que fa és per no parlar de l’important, parla de
coses absolutament menors que únicament i exclusivament
tenen un objectiu, com dic, propagandístic i de màrqueting,
senyors del govern, els agradi o no els agradi. I aquesta targeta
verda és un frau i a més és un insult als ciutadans que almanco
nosaltres podem representar, que creim que el nostre territori i
el nostre medi ambient mereix com a mínim un respecte major.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Tenen la paraula els grups
que no hagin presentat esmenes, per un temps de deu minuts
com a màxim. En primer lloc, té la paraula el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alomar, el Grup PSM-Entesa Nacionalista donarà suport a
aquesta proposició no de llei per una sèrie de motius i el primer
motiu de tots és el dret a la informació que tenim els diputats
d’aquesta cambra, i el segon és una curiositat tremenda, no
sabem què passa amb aquesta targeta verda i estam molt enrera
de saber què passa amb aquest gran projecte que, com vostè ha
dit, va ser l’estrella d’una sèrie de fires i que varen presentar,
amb estrelles mediàtiques, com la Sra. Shiffer i el Sr. Douglas,
i amb unes hostesses molt plantoses vestides de cossiol. Per
tant, aquesta targeta verda que havia de solucionar els
problemes mediambientals d’aquestes illes, una vegada
derogada l’ecotaxa, ha estat totalment enterrada i totalment
passant desapercebuda, almanco per als diputats d’aquesta
cambra. Ja fa nou mesos que circula, des de dia primer de maig
del 2005, que es va posar en funcionament per als turistes, i
després, el mes següent, per als residents, segons hem sabut



4194 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 14 de febrer del 2006 

 

pels diaris circula aquesta tarja, però la veritat és que no sabem
els resultats que ha tengut.

Nosaltres reclamam el dret a la informació, el Govern no
ens contesta les preguntes que feim; els hem demanat
informació, els hem demanat quantes targes verdes s’han venut,
quantes targes verdes s’han activat, quins doblers s’han recaptat
per mesos, no ens han contestat res en absolut sobre les
preguntes que els hem fet. Per tant, nosaltres, ja li dic, estam
molt enrera de saber què ha passat amb aquesta targeta verda.
Nosaltres creim que no deu passar gaire cosa, perquè que no en
bravegin, un govern tan donat a bravejar del que fan, crec que
no deu anar gairebé la cosa i no sé què esperen a donar comptes
a aquest Parlament.

Nosaltres creim que efectivament aquesta proposta és molt
oportuna perquè volem saber què passa i l’esmena que ha
presentat el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
també completa, en certa manera, la demanda d’informació que
ens fa el Grup Socialista, però també hi ha una altra cosa que
és que no hi és, vostè ho ha dit Sra. Rosselló, in voce, ha dit
que hi falta saber amb què s’han invertit els doblers recaptats.
I jo, si el Sr. Alomar, admet una esmena in voce demanaria una
altra cosa: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears a retre
compte mensualment, mitjançant la tramesa de documentació
al Parlament de les Illes Balears dels comptes de gestió, costs
i ingressos de la targeta verda a cadascuna de les illes, així com
del nombre de targetes activades, tant pel que fa als turistes
com a residents i com s’han invertit aquests doblers”, perquè
això també ens fa falta sabreu perquè no ens han contestat.

Curiosament, avui mateix, he vist a un diari de distribució
gratuïta que hi ha un reportatge sobre la targeta verda i
l’ecotaxa, diu: “La tarjeta verde y la ecotasa suman esfuerzos
ecológicos”; per tant, això també és un altre punt, això és un
titular d’un diari de distribució gratuïta, “La tarjeta verde y la
ecotasa suman esfuerzos ecológicos”. Per tant crec que aquí fa
falta també tenir una claredat quant a com s’han distribuïts els
costs, perquè, pel que es veu, sempre segons aquest mitjà de
comunicació, al qual vull agrair que ens doni una mica de llum,
ja que el Govern no ens la dóna, ens diu que s’han invertit 12
milions en patrimoni i medi ambient, però no diu què és el que
s’ha invertit amb els doblers recaptats per l’ecotaxa ni què és
el que s’ha invertit amb els doblers recaptats per la targeta
verda. Per tant aquí hi una superposició d’inversions i hi ha una
distribució que ens agradaria molt saber com s’ha fet.

Per tant, nosaltres, simplement, dir que donam suport a
aquesta proposició no de llei perquè volem saber què és el que
passa amb aquests doblers; com ha anat aquest projecte estrella
del Govern balear i sobretot quin compliment han tengut les
promeses del Govern quant a projectes que havien de finançar
amb aquesta tarja verda. Aquí tenim també, gràcies als mitjans
de comunicació una altra vegada, que hi havia una sèrie de
projectes pensats per dur a terme amb la recaptació de la
targeta verda i volem saber quants d’aquests projectes s’han
posat en marxa, en quina situació estan i quants s’han acabat,
si és que se n’ha acabat cap.

Per tant, res més, donam suport a aquesta proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

Preguntes escrites en té vostè a la conselleria que no ha
contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, la seva intervenció ha acabat.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, senyor, ... li contestava directament al Sr. Conseller, i ja
li tornaré passar, Sr. Conseller.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per la seva amabilitat. Bé, li toca ara el torn
al Grup Parlamentari Popular, a l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
respecte d’aquesta proposició no de llei aquí s’ha dit i s’ha fet
història de tot el procés que ha seguit la targeta verda i s’han dit
moltes equivocacions, segurament no mal intencionades, però
que sota cap concepte responen a la veritat del que s’ha fet amb
la targeta verda. Aquí s’ha dit d’alguna manera que la targeta
verda havia sortit com a substitut del que havia estat l’ecotaxa
i mai a cap moment es va dir que la targeta verda fos un
substitut de l’ecotaxa, d’un procediment o d’un sistema que va
fracassar i les darreres eleccions varen demostrar el fracàs
d’aquest sistema de recaptació, s’ha dit aquí que a qualque
entrevista a Alemanya, per part del president o del conseller de
Turisme s’havia dit que es recaptarien aquests 42 milions
d’euros i en cap moment, malgrat que un diari d’aquestes illes
ho va treure, en cap moment, per boca de cap representant del
Govern, es va dir mai que amb la targeta verda es pretengués
una recaptació d’aquest tipus. Sí que es va dir, i així es fa i és
un projecte que pràcticament encara no té un any, sí que es va
dir que s’havia creat com a un instrument de crear sinèrgies i de
compromisos entre la iniciativa privada, les institucions
bancàries i el mateix govern per arribar a un sistema d’acords
entre les diferents institucions per llevar aquell mal gust que
havia deixat d’alguna manera la targeta verda i que fos un
instrument de conscienciació també i de defensa a pesar del que
s’ha dit aquí de tots els temes mediambientals.

I també s’ha dit aquí que no es fan inversions
mediambientals. No s’havien fet mai en aquesta comunitat per
cap govern tantes actuacions mediambientals i tantes inversions
en la protecció del medi ambient i tanta política mediambiental,
a través d’aquesta política transversal que fan les diverses
conselleries de turisme, mai en la vida s’havien fet tantes
inversions com es fan en aquest moment.

Des de la Conselleria de Turisme s’ha anat oferint a aquest
Parlament la màxima informació, sempre, tant en ple com en
comissió, com en les preguntes que s’han fet, ha comparegut
tantes i quantes vegades li han demanat el conseller de Turisme
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a donar aquelles explicacions que, dins les seves facultats o
possibilitats, podia informar. S’ha de dir que la targeta verda
està feta o està administrada per una fundació, a la qual hi
pertany no només el Govern sinó que hi pertanyen també
institucions bancàries i altres entitats, el que fa és que tengui el
seu propi funcionament i que dins el seu propi funcionament i
amb els estatuts de la pròpia fundació està previst que una
vegada a l’any es doni compte als seus patrons del
funcionament de la targeta verda. Però record que cada vegada
que al conseller se li ha demanat informació sobre aquest tema,
tant sigui a través de les comissions com en preguntes, així ho
han tengut, i passat demà, em sembla que és passat demà que
dins la Comissió de Turisme el conseller estarà a la seva
disposició per tenir tota aquella informació que sigui
necessària. El que no pot ser, o no entenem o s’entén que no
pot ser que totes les institucions, totes les fundacions que pugui
tenir aquestes illes hagin de tenir una informació mensualment,
i vostès ho comprendran perfectament, que cada mes s’hagi de
donar aquí compte de les condicions econòmiques que té
cadascuna de les fundacions.

Però estic segur i així ho farà que per part del conseller o
del Govern es donarà tota aquella informació, en la mesura de
les seves possibilitats i a mesura que es vagi preguntant, a
aquells òrgans que aquest Parlament té. Però entenem que és
erroni en el seu propi plantejament, tota la gestió d’aquesta
targeta verda correspon a la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible d’aquestes Illes Balears. La fundació no és una
entitat depenent de la Conselleria de Turisme ni la targeta verda
és un producte d’aquesta conselleria en concret; Turisme forma
part de la fundació i presta o dóna tot el seu suport, bàsicament
a través d’IBATUR, a la difusió tant a majoristes de viatges
com a altres potencials turístics de la targeta, però no gestiona
ni la pròpia targeta ni cap altra activitat d’aquesta fundació, ni
molt menys.

Com saben perfectament, la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible a les Illes Balears és una entitat
que té un patronat i en forma part, a més del Govern, com he
dit abans, el sector privat bàsicament de diverses entitats
financeres, i la targeta verda és una iniciativa pròpia de la
fundació, a qui correspon la seva gestió total i per tant no pot
solAlicitar-se la informació continguda a la proposició a la
Conselleria de Turisme, sinó a l’entitat responsable d’aquesta
gestió de la targeta. Sí que el conseller pot informar d’aquelles
aportacions o d’aquelles gestions i d’aquelles difusions que per
part del Govern es fan d’aquesta targeta verda, com he dit
abans.

El conseller de Turisme ja ho ha demostrat, i està disposat
a facilitar tota la informació, com he dit abans, i aquesta
informació o aquest establiment de la targeta verda no ha estat
en cap cas un frau electoral perquè el que es duia per part del
Partit Popular, en el seu programa electoral, era l’eliminació de
l’ecotaxa, i així ho va fer i així es varen veure els resultats. S’ha
de dir que actualment el que és realment cert en aquestes illes
i des que governa el Partit Popular és que abans hi havia menys
turistes, hi havia menys despesa turística, hi havia menys feina
i hi havia més estacionalitat; avui de matí, per part del conseller
d’Economia i Hisenda, se’ns ha demostrat doncs que
l’economia funciona i funciona bé i ara hi ha més turistes, més
despesa turística, més feina i menys estacionalitat.

La targeta verda va néixer a l’any 2005 i encara no du un
any en marxa i per tant s’ha de donar temps que també no es
tracta d’un model recaptador i d’imposició, sinó d’un model de
creació de sinèrgies, com he dit abans, entre el turisme i el medi
ambient.

S’ha de dir que els romanents, com s’ha dit aquí, per part
del Sr. Alomar, els romanents de l’ecotaxa es gestionen a través
d’INESTUR, no hi ha cap d’aquelles obres que es fan
actualment que es faci a través del fons de l’ecotaxa, únicament
hi ha, me sembla que és la finca Son Real que es fa amb part de
les inversions de l’ecotaxa, la resta d’actuacions que es fan
actualment no corresponen a actuacions de l’ecotaxa, i n’hi ha
multitud, ho tenia per aquí, m’ho he deixat a la taula, multitud
d’accions, com és el parc natural de s’Albufera de Mallorca, la
finca pública de sa Duaia d’Artà o es Castell de Sant Nicolau
a l’església de Sant Francesc o els tallers verds i els vaixells
solars que són actuacions mediambientals que sota cap
concepte estan gestionats o estan fets amb fons de l’ecotaxa.

En resum, i perquè és tard, per part del nostre Grup Popular
no es donarà suport a aquesta proposició no de llei, sí que es
donarà la informació que sigui necessària, en el moment que
sigui necessària, a través del conseller de Turisme, quan així es
demani per part dels grups, però no creim que sigui necessari
ni convenient que aquesta informació s’hagi de donar
mensualment.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, vostè ja sap que li
tenc molta estima, però és que vostè ja no farà, a pesar que
seguirà dient-se Antoni, no farà festa per Sant Antoni, farà festa
per Sant Pere, perquè li han fet negar la targeta verda com a
producte estrella ja no sé quantes vegades, més vegades que les
que va negar Sant Pere Jesucrist.

(Remor de veus)

És a dir, vostès varen presentar la targeta verda com a
producte estrella, els agradi o no els agradi, la varen presentar
tres consellers, l’ha presentada el president, han anat a
Hannover a dir que hi hauria una fundació; na Claudia Shiffer
està a la targeta verda, és a dir, les evidències no les pot negar.
És a dir, per tant, no segueixi aquesta línia perquè és una línia
absurda.

Crec que sí, és a dir, li haurà deixat molt de mal gust
l’ecotaxa, li haurà molt de mal gust però no li haurà deixat tant
de mal gust als de la fundació, que són els projectes que se’n
duen a Madrid i presenten com a realitzacions. Vostè dirà que
hi havia projectes que s’han fet amb altres recursos, no faltaria
més, però la pregunta que ens contesten a nosaltres queda ben
clar quins són els projectes i, a més, la majoria d’ells eren a
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Madrid exposats; és a dir, no tan mal gust li haurà deixat al
gerent o a la fundació aquests projectes de l’ecotaxa que són els
que publicita, a més fets amb recursos de l’ecotaxa, no amb
altres, sinó amb recursos de l’ecotaxa, per tant no tan mal gust
els haurà deixat, perquè, si no, no en farien publicitat.

Què és necessària informació i que el conseller ha vengut a
informar; jo crec que no, el conseller ha vengut totes les
vegades que se l’ha requerit, no faltaria més que no vengués,
però informar no ha informat. I que el producte i que l’ecotaxa
i que la targeta verda no té res a veure amb el Govern; miri,
dues coses: té a veure amb el Govern i, segona, no hi ha
informació i, si no, li deman que entri a la pàgina web de la
fundació o de la targeta verda i el remeten a la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació. Qualque cosa tendrà a veure
amb el Govern quan entra a la pàgina web. Però el que crida
més l’atenció és que en aquesta pàgina web hi ha dues
informacions, una l’adreça de la fundació, Palau Reial, no és
Costa Nord i l’altra el nom del director. Per això jo deia quan
ens deien que deixéssim la targeta verda en pau, a veure si feien
referència a Pau Collado, que és l’única informació que dóna
la targeta verda. Això senyors és tot el que dóna d’informació
aquest projecte estrella, dues pàgines en blanc, un nom i una
adreça i l’altra allà on hi ha el director. 

Això és tot el que dóna. No me digui que aquí s’ha informat
de tot allò que s’ha volgut informar. No, aquest projecte és un
projecte fracassat, és un projecte que va sortir els agradi o no,
per cobrir un buit, la necessitat de fer política mediambiental i
de patrimoni cultural. Aquest buit que els deixava l’ecotaxa era
un buit de 42 milions, que després varen ser 53 milions i que
vostès varen intentar cobrir-lo de paraula, 42 milions a
Hannover, no l’han aconseguit cobrir de cap manera i van
passant així com poden. I ara ens diuen que intenten sortir-ne
dient que no és del Govern, és una fundació estranya. Mirin, els
doblers de Costa Nord que s’han cedit a la fundació són doblers
públics, els projectes que es fan són amb doblers públics
perquè vénen de la Conselleria d’Hisenda. Per tant, vostès han
de donar informació, no se poden amagar i excusar-se darrera
una fundació. No poden excusar el seu fracàs darrera una
fundació.

I per no entrar altra vegada en el debat ja recurrent de si hi
havia més turistes o menys. Jo només li diré una cosa, tal
vegada hi hagi més turistes ara, evidentment, però també és cert
que ara hi ha més contractes en precari, més inestabilitat
empresarial, menys rendibilitat de les empreses i sobretot,
menys temps per rectificar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. 

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, podem votar.

22 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Per la qual cosa queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

Senyores i senyors diputats...

Sí?

(Intervenció inaudïble)

Està en ús de la paraula. Digui Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

M’he oblidat d’acceptar les esmenes, vostè no ho ha
demanat President si s’acceptaven i hem fet una votació que no
sabem exactament si s’incorporaven les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

No, si vostè ha acceptat les esmenes s’incorporen i en el seu
conjunt queden rebutjades.

S’aixeca la sessió.
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