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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, 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. 3305/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació de residus perillosos.

Primera pregunta, RGE núm. 3305/06, relativa a eliminació
de residus perillosos. La formula el diputat Sr. Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda redactada en els
seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr. Diputat,
la normativa que empram és la promulgació del Reial Decret de
1998, el Reial Decret 833, que aprova el reglament de totes les
lleis anteriors de residus tòxics i perillosos, i així tant per
productors, posseïdors i gestors que requereixen de les
corresponents autoritzacions administratives, s’estableixen
obligacions com la presentació d’una memòria o declaració
anual de residus produïts o gestionats, i s’ha de justificar cada
transferència de residus entre productor i gestor o entre gestor
i gestor, que també es pot produir, mitjançant els anomenats
documents oficials de control i seguiment establerts i
subministrats pel Ministeri de Medi Ambient, en un cas, i pel
Govern de les Illes Balears en un altre cas, quan és una gestió
interna dins la nostra comunitat. Aquests documents numerats
i controlats per la conselleria disposen de fulls copiadors amb
destinació, per als interessats, a qui entrega els residus i a qui
els rep, entre l’administració autonòmica i l’administració
estatal.

A més aqueixa mateixa normativa obliga a efectuar una
notificació prèvia de cada trasllat que es fa entre comunitats
amb 10 dies d’antelació al Ministeri de Medi Ambient perquè
sàpiga qui serà el destinatari. I la normativa deixa clar que
aquests documents estableixen la responsabilitat sobre el
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residu, ja que s’ha de tenir sempre el titular responsable en tot
moment.

Per altra part li he de dir que tots els aspectes anteriors que
li he dit suposen rebre l’ordre de devers 30.000 documents de
seguiment anual, devers 5.000 de gestió de residus perillosos
i devers 25.000 de descontaminació de cotxes fora d’ús. Són
controlats aquests per la Conselleria de Medi Ambient dins el
seu àmbit competencial al marge de les inspeccions
programades de manera periòdica als productors, autoritzats o
no autoritzats, i als gestors per part dels agents de Medi
Ambient.

En el document que hem presentat a l’Estratègia balear de
prevenció i gestió de residus perillosos que va de l’any 2006 a
l’any 2011, recentment aprovada, també preveim importants
millores en el control administratiu, tant informatitzant aquest
tema, que no hi està, i a la vegada que no tan sols els
productors de més de 10.000 tones estiguin obligats a fer la
declaració, sinó que els petits productors també l’hagin de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per la seva
exhaustiva informació. Pràcticament ha consumit tot el temps
que tenia de la seva pregunta i per tant quasi no li quedarà
temps per replicar-me. Em sap greu perquè la seva explicació
ha estat llarga, ha estat extensa, i sobretot s’ha fixat en els
papers. Nosaltres ja ho sabem: l’administració moderna genera
molts de papers; però què passa si malgrat aquests papers de
sobte trobam abocadors incontrolats on presumptament hi
pugui haver matèries perilloses?

Nosaltres el que volem és que, a més d’existir una legislació
el ciutadà tengui la garantia que aquesta es compleix, és a dir,
que hi hagi inspeccions contínues, control d’aquestes empreses
concessionàries, rigor en l’exigència del compliment per part
d’aquestes empreses, i que no es produeixin els fets que s’han
produït fa poc, de descobrir abocadors incontrolats; o bé que a
altres abocadors no es prenguin les mesures suficients per
garantir la seva seguretat; que el transport d’aquestes
mercaderies perilloses, perdó, aquests residus perillosos es faci
amb la suficient jo diria cura i el compliment, simplement, de
la normativa. 

Vostè va fer una presentació del pla, a la qual nosaltres li
vàrem posar algunes de les deficiències..., no de les
deficiències, de les dificultats que hi podia haver: el petit
control d’aquesta atomització dels residus, i de fet allò que s’ha
comprovat aquests darrers dies és una d’aquestes possibilitats.
Per tant el que ens hauria agradat sentir és que, a més de la
paperassa, idò hi ha uns senyors que controlen això, perquè
encara que vostè sigui de Sa Pobla i jo sigui de Palma sabem
aquella dita forastera que diu: “A Dios rogando y con el mazo
dando”. “A Dios rogando” ja el tenim: els papers; ara ens falta
un servei con el mazo per a aquell que presenti molts de papers

però que després se’ls passi per allà on se solen passar aquests
papers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí.

(Petit aldarull a la sala)

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sí, si el mazo dando és que la passada legislatura es varen
fer 175 inspeccions i aquesta 280. Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i petit aldarull)

I.2) Pregunta RGE núm. 3320/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a nou velòdrom de
Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 3320/06, relativa a nou
velòdrom de Palma, que formula el diputat Sr. Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
la meva pregunta va en relació a la destrucció en el moment de
fer les obres del nou velòdrom de Palma d’una de les parets del
safareig de la sèquia d’en Baster, que com tothom sap està
qualificada BIC per la nostra administració.

Davant d’aquest fet volia saber què pensa fer el Govern per
redreçar aquest fet.

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. Sr. Diputat, voldria apuntar que el
Govern de les Illes Balears, a través de la Fundació Illesport,
abans de començar qualsevol actuació va obtenir tots els
permisos i les llicències corresponents i adequades per dues
institucions, tant per l’Ajuntament de Palma, tant pel Consell
Insular de Mallorca, que va donar les oportunes autoritzacions,
també. 

Per tant totes les actuacions, obres i demolicions que s’han
fet a la parcelAla o als terrenys que ocuparà el futur velòdrom de
Palma estan fetes d’acord amb allò que ens marca la legalitat
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vigent, i per tant aquesta normativa apuntada de l’ajuntament
i del consell insular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. Sra. Consellera, a mi no em consta el
mateix que a vostè. Dia 20 d’octubre d’enguany el tècnic de
Patrimoni ja informava que en els permisos que s’havien
presentat i ens els plànols que constaven en aquests permisos
no hi constava la sèquia d’en Baster. El dia 17 de novembre
l’inspector de Patrimoni ja va fer un informe, aixecar un
informe, en el qual es deia que s’havia destruït, eliminat, una de
les parets del safareig. I el director general d’Esports dia 9 de
l’1 d’enguany demana, fa un escrit al consell on planteja la
necessitat que s’elimini com a BIC aquesta obra que reconeix
que ja ha estat destruïda.

Jo crec que és de tota evidència..., jo no li deman si tenia
permisos o no per fer els velòdrom, és evident; només faltaria
que no tengués permisos per fer això. El fet és que no es va
contemplar que hi havia una obra d’aquestes característiques;
BIC com vostè sap, és la qualificació de màxima protecció de
la Llei de patrimoni històric i cultural d’aquesta cambra,
d’aquesta comunitat, i crec que requereix un respecte
important, respecte que no hi sol haver massa en aquesta
comunitat. Hem de ser tots conscients que la defensa del
patrimoni històric, segons la meva modesta opinió, és una de
les greus mancances d’aquesta comunitat i diu poc a favor del
nivell cultural i històric de qualsevol comunitat no respectar
aquest fet.

Davant d’una qüestió com aquesta jo senzillament li deman
què pensa fer per resoldre aquest tema. Si ni tan sols no
assumeix que hi ha hagut aquest tema, estam arreglats. Jo crec
que seria molt més sensat dir: “Sí, aquest tema està, aquesta
paret...”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, d’acord, jo ara li
explicaré les mesures que hem pres després de la declaració
d’aquest BIC, i amb tots els meus respectes s’han fet actuacions
oportunes, que és la suspensió precisament de les obres a
qualsevol zona afectada per BIC. Per tant d’aquí el respecte
que té el Govern a totes aquestes declaracions d’obres que
puguin suposar patrimoni cultural.

Però vostè apuntava una data que crec que és molt
important, i apuntava la data de dia 20 d’octubre, que és
precisament en la qual el Govern té coneixement del fet que
allà hi ha una declaració de BIC. Però és que jo apuntava que

nosaltres vàrem obtenir unes llicències, uns permisos, unes
autoritzacions que són prèvies, concretament el mes d’abril de
l’any 2005 l’Ajuntament de Palma va aprovar el projecte;
després el mes de juny l’ajuntament va emetre informe tècnic
favorable, i en el mes de juliol el Consell Insular de Mallorca
autoritza perquè entri tota la maquinària per fer les actuacions,
no només del velòdrom sinó també fins i tot d’altres
instalAlacions esportives que estaran en el mateix recinte, com
poden ser pistes d’atletisme. Una vegada que nosaltres dia 20
d’octubre tenim coneixement d’aquesta declaració de BIC,
automàticament se suspenen les actuacions a la zona declarada
BIC. 

És més, voldria aclarir que les obres que fan referència a la
construcció del nou velòdrom no afecten la zona BIC perquè
estan a una altra part de la parcelAla, i posteriorment el director
general va emetre o va solAlicitar un aclariment al consell
insular respecte d’aquesta qüestió de la declaració posterior del
BIC, i a la darrera comissió que es va fer al consell insular va
dir textualment, i a més així està publicada, que totes les
actuacions que s’havien fet no afectaven la zona BIC i que, per
tant, continuava donant com a favorable el projecte de
construcció del velòdrom.

Però per tant jo li assegur que nosaltres no escometrem cap
actuació en aquesta zona BIC i que s’han pres les mesures
oportunes i les mesures cautelars convenients, que és la
suspensió de les obres en aquesta zona.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 3298/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aprovació de la reforma de l'Estatut de
Catalunya en relació amb l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 3298/06, relativa a aprovació
de la reforma de l’Estatut de Catalunya en relació a l’Arxiu de
la Corona d’Aragó, 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, en el Congrés dels
Diputats es va aprovar, com saben vostès, la reforma de
l’Estatut de Catalunya, reforma que a la seva disposició
addicional quinzena diu literalment: “Los fondos propios de
Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en
el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de
archivos de Cataluña. Para la gestión eficaz del resto de
fondos comunes con otros territorios de la Corona de Aragón,
la Generalitat deberá colaborar con el patronato del Archivo
de la Corona de Aragón con las demás comunidades
autónomas que tienen fondos compartidos en el mismo y con
el Estado a través de los mecanismos que se establezcan de
mutuo acuerdo”. 

Sr. Conseller, nosaltres volíem saber la seva opinió respecte
a com pot afectar aquesta disposició addicional quinzena al
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posterior funcionament de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
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,
efectivament, la redacció de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya recull en els termes que vostè ha explicat aquesta
qüestió, i és una qüestió extraordinàriament preocupant. Per
ventura ha passat de qualque manera desapercebuda, però estic
segur que demà el Govern de les Illes Balears en el Senat podrà
fixar sobre el tema de l’Estatut de Catalunya la seva posició i,
entre altres temes, estic segur que sortirà aquesta qüestió.

És un fet molt greu. L’actual Estatut d’Autonomia de
Catalunya i l’actual Estatut d’Autonomia de Balears, i el
d’Aragó i el de València, parlen de la constitució d’una
fundació que ha de gestionar l’Arxiu de la Corona d’Aragó. El
que és absolutament impropi, inadequat i una apropiació
indeguda de totes totes és que es determini que l’Arxiu Reial de
Barcelona conté fons propis de la Generalitat de Catalunya;
això és absolutament incert, és absolutament fals i suposa la
desmembració d’un arxiu que és extraordinàriament important
per a totes les comunitats que han pertangut a la Corona
d’Aragó, però també molt especialment per al Regne de
Mallorca. La majoria de documents referits a la nostra
comunitat històrica estan precisament a l’Arxiu Reial de
Barcelona, i per tant la separació d’aquest arxiu del conjunt de
l’Arxiu de la Corona suposa una apropiació que, de produir-se
definitivament, idò haurà de tenir la merescuda reacció per part
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per impedir que
es produeixi aquesta segregació que, a més d’antijurídica i
antihistòrica, és absolutament irregular als nostres ulls, i per
tant estic segur que el Govern de les Illes Balears, i estic segur
que amb el consens esper que majoritari de la Cambra,
impulsarà les accions perquè això no sigui possible, perquè
aquest llegat del nostre patrimoni històric, encara que estigui a
Barcelona i bé està a Barcelona, no pugui ser sostret del que ha
de ser el patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que en
aquest article, a més, és presentat com una cosa a la qual la
Generalitat no pertany sinó amb la qual colAlabora, és a dir, és
un altre ens distint, ell no pertany a aquest ens sinó que hi
colAlabora. 

Inacceptable de tot punt i esper que majoria d’aquest
parlament en el moment oportú es manifesti absolutament en
contra d’aquest article. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Efectivament el nostre grup
parlamentari està molt preocupat per aquesta iniciativa que ha
esmentat vostè. Nosaltres l’animam perquè des de la conselleria
i des del Govern empri tots els mecanismes per tal de fer valer
la veu de les Illes Balears, ben igual que el Grup Parlamentari
Popular presentarà també davant el plenari o a la comissió que
correspongui la iniciativa parlamentària per tal que tots els
partits polítics tenguin l’oportunitat d’ajudar-nos a defensar
aquest greuge que pensam que és del tot intolerable. Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3301/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectius que es pensen assolir amb el projecte de
recuperació i restauració de savinars i d'àrea recreativa a
Cap de Barbaria.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 3301/06, relativa a objectius
que es pensen assolir amb el projecte de recuperació i
restauració de savinars i d’àrea recreativa Cap de Barbaria, que
formula el diputat Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. És una pregunta per al conseller de Medi
Ambient, que ens agradaria que ens explicàs a tots un poc els
objectius, els projectes que es pretenen assolir a la finca de Cap
de Barbaria, anomenada finca Sa Tanca d’Allà Dins, comprada
l’any passat pel Govern balear, de devers 3 milions de metres
quadrats que, juntament amb la finca de Can Marroig, sumen
4,5 milions de metres quadrats, la qual cosa representa per a
Formentera quasi un 6% de la superfície de Formentera per a
ús i per gaudir d’unes finques públiques tota la gent de
Formentera i la gent que ens visita. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, li he de dir que una vegada adquirida la finca passam
a fer un pla de gestió d’aquesta finca, i l’altre dia de pagès
vàrem poder estar amb vostè i el batle de Formentera visitant
la finca, i allò que es vol dur endavant és un inventari i una
cartografia dels hàbitats i de les espècies vegetals presents al
Cap de Barbaria. Fa moltes vegades que s’ha volgut fer, pel que
em varen contar vostès mateixos, i nosaltres agafam el
compromís.

També s’ha començat ja ara la recerca i la recolAlecció de
llavors, i també es farà un estudi de les característiques del sòl
del Cap de Barbaria i, a la vegada, una anàlisi de l’erosió que
sofreix el cap per veure com de qualque manera poder evitar
aquesta erosió.

Un altre aspecte d’aquest pla que intentarem que comenci
enguany i durarà de l’any 2006 a l’any 2009, inclòs tot l’any
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2009, també es farà la descripció, l’anàlisi i l’estudi dels
elements arquitectònics i de patrimoni històric que estan dins
la finca, i un estudi dels itineraris d’ús públic perquè la gent
també pugui gaudir, com deia vostè, d’aquest espai, acabant
amb un estudi del mètode de tancament, que era una de les
coses que vaig veure que preocupava al consistori i a vostès,
del mètode de tancament perquè no es tanqui de qualsevol
manera. 

De qualque manera allò que és el banc de llavors de savines
ja ha començat i esperam al llarg de l’any que ve poder
començar aqueixes repoblacions. I després aquest pla de gestió
que ha de fer referència a l’ús públic, al gaudi públic de la gent
de l’illa de Formentera i qui la visita.

Moltíssimes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 3297/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compra de les finques de sa Canova i es Canons.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 3297/06, relativa a compra
de les finques de sa Canova i es Canons, que formula el diputat
Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Això és una altra pregunta adreçada
al conseller de Medi Ambient. Voldríem saber quina opinió li
mereix que el Ministeri de Medi Ambient vulgui comprar les
finques de Sa Canova i Els Canons a Mallorca amb la intenció
de protegir-les. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies. Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, miri, jo que el ministeri vulgui comprar finques no
tenc res a dir, res a dir. Allò que m’indigna és la mentida
davant les coses, i els que em coneixen saben que m’enfad. La
ministra, a la sectorial de dies 15 i 16 de juliol del 2005, va dir:
“El Gobierno comprará terrenos en las costas para evitar la
excesiva urbanización”. Va plantejar seguidament, a la següent
sectorial, dient que “Narbona anuncia que el Estado comprará
terrenos en el litoral ante la necesidad de evitar la
urbanización excesiva”. A les actes de la sectorial hi ha les
preguntes que demanaven a la ministra si els doblers que posarà
en els pressuposts generals de l’Estat són per evitar
urbanització, i diu que sí, amb la qual cosa ara hi ha hagut un
regidor, em pens que socialista, d’Andratx que l’altre dia em
pagava un viatge enorme, qualcú que diu que he perdut la
memòria...

No, no, jo, que es comprin Els Canons o Sa Canova, no tenc
res a dir, però aquests doblers que figuraven damunt els

pressuposts eren per comprar finques per evitar la seva
urbanització. Els Canons té cinc proteccions damunt, i Sa
Canova en té quatre; no ha de venir ningú de Madrid a dir-nos
com hem de protegir, perquè si allò que es vol dir és que
compraran finques maldament estiguin protegides, no tenc res
a dir, però, beneits, no ho som en aquesta terra i, de vius,
n’estam cansats.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.6) Pregunta RGE núm. 3300/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell de colAlaboració entre la Conselleria de
Comerç i l'IDAE.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 3300/06, relativa a nivell de
colAlaboració entre la Conselleria de Comerç i l’IDAE, 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. Senyores i senyors diputats,
coneixem l’esforç que està fent aquest govern amb els plans
d’estalvi i d’eficiència energètica, i també d’energies
renovables, però allò que ens interessa saber, Sr. Conseller, és
si ha arribat vostè a cap tipus de colAlaboració amb l’Institut per
a la Diversificació i l’Estalvi Energètic.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sí, sí; fins i tot, Sr. Diputat, jo crec
que val la pena ressaltar l’estreta colAlaboració que hi ha amb
el departament d’Energia del Ministeri d’Indústria amb la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

No passa el mateix amb comerç i amb indústria, allí on es
mantenen diferències importants com pot ser la Llei d’horaris
comercials en comerç, o com pot ser la política industrial, que
deixa la nostra comunitat de banda de les mesures que pren el
ministeri, però en canvi crec que val la pena ressaltar l’acord
que existeix en matèria d’energia, que ens permet tancar el Pla
energètic, que ens permet invertir o, millor dit, incloure les
infraestructures necessàries per a la nostra comunitat en matèria
energètica, i també acords en energies renovables. De fet amb
l’IDAE hem arribat a un acord i hem subscrit dos convenis que
crec que són prou importants, que permetran una inversió
històrica crec jo en aquesta comunitat de 6,6 milions d’euros
dins l’àmbit d’energies renovables i d’eficiència energètica.

Moltes gràcies, Sr. President.
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I.7) Pregunta RGE núm. 3299/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions que es desenvoluparan en el
marc del conveni signat amb l'associació ARA.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 3299/06, relativa a accions que
es desenvoluparan en el marc del conveni signat amb
l’associació Ara, que formula la diputada Sra. Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, a mitjans d’aquest passat mes d’abril l’associació
Ara, Acompanyament al Final de la Vida, va firmar un conveni
de colAlaboració amb la Unitat de cures palAliatives i l’equip de
suport d’atenció domiciliària -ESAD- de l’àrea de salut de
Menorca, amb l’objectiu de desenvolupar el Pla
d’humanització i el model sanitari que el Govern balear està
impulsant. El que voldria saber és quines són les accions que es
desenvoluparan en el marc d’aquest conveni signat entre la
consellera de Salut i Consum i l’associació Ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, efectivament el mes passat, fa pocs dies, es va signar
aquest conveni amb aquesta associació Ara. He de dir que no
és la primera experiència que tenim de conveni amb aquesta
entitat, atès que està fent una feina extraordinària tant a
l’Hospital General com a l’Hospital Joan March aquí a
Mallorca, precisament de suport a l’activitat assistencial que es
fa en aquests hospitals i com a suport al Pla d’humanització que
volem desenvolupar a tota la xarxa assistencial. 

Precisament perquè coneixíem que aquesta associació tenia
excelAlents professionals, excelAlents persones que feien aquesta
tasca, l’hem volguda estendre a les altres illes, en aquest cas a
l’illa de Menorca, i també li puc anunciar que pròximament
signarem aquesta colAlaboració també per a l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera. Però concretament a Menorca la idea
és que Ara, com vostè ha dit, colAlabori en el desenvolupament
del Pla d’humanització i també en el desenvolupament i la
implantació del model sociosanitari que volem per a l’àrea de
salut de Menorca, i que d’aquesta manera, colAlaborant amb les
unitats de cures palAliatives i també amb els equips d’atenció
domiciliària, idò puguin fer actuacions tant a nivell assistencial,
com a nivell divulgatiu, com a nivell de formació, perquè és
important que tots els professionals tenguin una formació
adient perquè arribat un moment que potser una persona està
perdent una persona molt estimada en la seva vida, necessita un
suport humà, una atenció psicològica com pot ser el programa

d’atenció al dol, que tan bons resultats està donant a l’illa de
Mallorca que també el volem estendre a l’àrea de Menorca.

En definitiva, jo crec que l’associació Ara ens donarà una
ajuda inestimable, tant a l’Administració, lògicament, però
també als professionals que fan feina a l’àrea de Menorca, i per
completar precisament la feina d’aquests equips d’unitat de
cures palAliatives i també d’atenció domiciliària, uns equips que
l’any passat varen atendre prop de 130, 140 nous casos, que
varen fer més de 500 visites domiciliàries i que varen fer més
de 1.700 cridades telefòniques de consultes. Per tant estam
encantats de poder comptar amb aquesta colAlaboració i que, ja
li ho dic, la tenim a Mallorca, l’hem començada a fer a
Menorca i la incorporarem pròximament a l’àrea d’Eivissa. 

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 3306/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a complicitat en delictes ambientals dels
ajuntaments d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 3306/06, relativa a complicitat
amb delictes ambientals dels ajuntaments 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, fa ara uns dies el fiscal
de Medi Ambient de Balears declarava que “algunos
ayuntamientos de Ibiza rozan la complicidad en delitos
ambientales”, i així mateix afirmava que “en Ibiza se observa
una cierta complicidad y tolerancia, sobre todo en
determinados ayuntamientos de Ibiza, con ciertos
comportamientos que son verdaderamente graves”.

Voldríem saber, Sr. Conseller, quina és la seva opinió
davant aquestes greus afirmacions, que posen en evidència una
realitat delictiva ambiental a l’illa d’Eivissa en la qual hi ha
implicats determinats ajuntaments. I li pregaria, Sr. Conseller,
que em parlés d’aquesta legislatura, que és la seva actual
responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, Sra. Costa, vostè du molts d’anys al lloc, ja, eh?; és
a dir, sap i ha estat presidenta del consell, i en els seus temps hi
ha hagut delictes clars que vostès sabien i no varen fer, i fins i
tot encara no ha dit res. I jo el que li vull és que jo, de les
declaracions del fiscal, jo no he d’opinar de les declaracions del



4608 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / 2 de maig del 2006 

 

fiscal. És un dels tres poders; no som jo per opinar de les
declaracions del fiscal.

Per cert, si vol que parlem d’aquest tros del diari es deixa
allà on diu el fiscal que no es pot tenir una visió catastròfica
respecte de les autoritats d’Eivissa i Formentera, amb la qual
cosa cadascú ho pot llegir a la seva manera.

Jo, que el poder judicial, que el fiscal, facin feina, i
nosaltres sempre estam a disposició per colAlaborar en totes les
coses. Dels altres temes que tenen a veure amb l’illa d’Eivissa
i Formentera que han hagut de menester l’informe de la
Comissió Balear de Medi Ambient, les coses s’han fetes com
toca. El que passa és que això sap greu, a vegades, que es facin
com toca, i jo el que he de dir és que, d’opinions de fiscals, a
mi crec que no me’n toca opinar.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. Conseller, crec que com a mínim, que el màxim
responsable de la Fiscalia de Balears faci aquestes afirmacions,
l’hauria de fer a vostè reflexionar, i una vegada més es posa a
la defensiva parlant de si quan jo era presidenta, o l’anterior
govern, etc., etc. Vostè ara és conseller de Medi Ambient i
vostè en té la responsabilitat. Li estic demanant la seva opinió,
què és el que vostè farà respecte a aquestes actuacions ilAlegals,
i si llegís tota l’entrevista, Sr. Conseller, encara seria pitjor
perquè, miri, hi ha una altra part que diu: “En este sentido es
evidente que si hubiera un mayor control por parte de las
administraciones no habría delito”. 

Sr. Conseller, vostè, com a conseller de Medi Ambient, no
li estic dient que sigui el causant o responsable directe, però sí
li estic dient que podria fer més coses per evitar això, com per
exemple no donar suport a determinades lleis d’amnistia
urbanística que han passat per aquesta cambra o, per exemple,
personar-se en determinats procediments judicials que busquen
restablir la legalitat urbanística i ambiental vigent.

Miri, seria molt fàcil que jo ara fes la comparació amb
Marbella i tot això, però no ho faré. 

(Remor de veus)

Desgraciadament Eivissa està tenint identitat pròpia amb
aquestes irregularitats urbanístiques i ambientals. I entenc que
no li agrada allò que digui la justícia, perquè tornam a tenir a
Eivissa un altre cas Cretu, en aquest cas a Sant Josep. Diu el
Tribunal Superior de Justícia respecte aquest cas que “les
infraccions urbanístiques són de tal gravetat que esgarrifen”. Sr.
Conseller, el que passa a Eivissa esgarrifa. I li propòs un gran
pacte, no per un model territorial que no ens hi posam d’acord,
però almenys per restablir la legalitat urbanística i ambiental a
Eivissa, perquè això és urgent i necessita d’un gran pacte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, jo no som fiscal, el primer de tot és que jo no som
fiscal. Si vostè vol que jo fiqui el dit allà on vostè li agradaria,
jo no el ficaré. Jo tenc la meva responsabilitat, la seva com que
no és massa grossa ara que no té govern, ja en farà el que
vulgui. Jo el que puc fer és colAlaborar, com estic fent fins ara.
El Sr. Crespí me feia una pregunta abans, mai en la vida hi
havia hagut tants d’expedients seguits i duit endavant en temes,
per exemple de perillosos, com ara. El doble en tres anys que
en una legislatura sencera.

Jo li recoman que si vol un pacte ens asseguem a una taula
i la convit a què surti a interpelAlar-me sobre els temes de tots
els projectes que aquest Govern ha duit endavant a les illes
d’Eivissa i Formentera, que no hagin complert estrictament
amb les normes en tema de medi ambient. Aquesta qüestió, si
vostès tenguessin una sola prova, de què no hem complert en
aquest sentit, vostès ho denunciarien perquè en saben molt.
Però el problema és que són paraules buides...

(Remor de veus)

...cap xantatge. Jo estic disposat a colAlaborar amb vostè i jo
esper de vostè que sigui seriosa, rigorosa i no com en el tema
de Santa Gertrudis a la passada legislatura, que varen callar
tots, ningú va xerrar i 60.000 litres de benzina varen anar a
parar a l’aqüífer de Santa Gertrudis. Aquest Govern el que fa
és arreglar-ho.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 3302/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accés dels joves a l'habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta RGE núm. 3302/06, relativa a accés dels
joves a l’habitatge que formula el diputat Sr. Francesc Molina
i Fresneda del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, President. Sra. Consellera de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, ¿qué acciones divulgativas está
llevando a cabo su conselleria para facilitar el acceso de los
jóvenes a la vivienda?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que el Govern
està demostrant que la política d’habitatge és sense cap dubte
una prioritat i moltes són les accions que estam duent a terme
per tal de facilitar l’accés a l’habitatge. Des d’un punt de vista
fiscal, durant aquesta legislatura s’han aprovades noves
deduccions, tan a l’Impost sobre la Renda de Persones
Físiques, com l’impost de donacions. Però sense cap dubte la
rebaixa més important s’ha produït en l’impost de transmissions
patrimonials, allà on per part dels joves l’impost dels joves ha
baixat un 57%. És a dir, ha passat d’un 7 a un 3%. L’habitatge
nou gravat amb IVA continua amb un 7%, l’impost de
transmissions patrimonials que depèn del Govern ha baixat un
3%.

En ajudes s’han incrementat el nombre i la quantia de les
ajudes econòmiques en l’aprovació el passat mes de juliol, de
Decret autonòmic 90/2005 i que fa que tan en rehabilitació com
en lloguer i les ajudes per a l’entrada, sent en aquests moments
una de les comunitats autònomes d’Espanya de major
compliment del Pla nacional d’habitatge.

Ja tenim només en sis mesos 1.642 hipoteques joves,
avalades pel Govern de les més de 4.000 solAlicituds rebudes,
demostrant que és un producte que està resultant cada dia més
beneficiós per a l’accés a l’habitatge dels nostres joves. En
habitatge de promoció pública tenim en execució 948
habitatges, allà on a més estam creant un parc permanent
d’habitatges en mans de l’IBAVI, ja que pràcticament més de
la meitat se destinen a habitatge d’HPO en règim de lloguer. A
més, l’acord de Son Busquets suposarà més de 850 habitatges
en el municipi de Palma.

Tenim a més per primera vegada un registre de demandants
d’habitatge, amb 524 persones inscrites que reben puntualment
informació per part de la direcció general. Hem obert oficines
a Ciutadella i a Formentera. Hem signat convenis de
colAlaboració institucional amb els API i el ColAlegi de
Promotors. En definitiva, encara que mai són suficients, jo crec
que estam donant moltes solucions als greus problemes
d’habitatge de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí. Sra. Consellera, es una satisfacción ver que el Govern
balear se toma tan en serio el problema de la vivienda y ver que
sus medidas están teniendo éxito y aceptación. En cambio le
voy a decir cómo, desde el llamado Ministerio de la Vivienda,

nos toman a los jóvenes por imbéciles. Llega un día la Sra.
Ministra y nos regala unas zapatillas y nos dice lo siguiente...

(Remor de veus)

...”obviamente no podemos conseguirte casa, pero de
momento te ayudamos a buscarla”. Y hala! Dos medidas
ejemplares: minipisos y zapatillas. 

Sra. Consellera, si algún día se reúne con la Sra. Ministra,
dígale de parte de miles de jóvenes tres cosas: que cierre su
ministerio-chiringuito, que dimita y que se vaya a su (...).

Gràcies.

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, evidentment nosaltres no
compartim segons quin tipus d’actuacions, jo li he explicat
quines són les nostres actuacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 3321/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a recinte firal de Palma.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 3321/06, relativa a
recinte firal de Palma que formula el diputat Sr. Pere Sampol
i Mas del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la
paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Me sap greu no haver preparat una
performance com la del Sr. Diputat que m’ha precedit per
captar l’atenció de la cambra.

Bé, fa poc més d’un any la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia va convocar un concurs per adquirir uns terrenys
destinats a la construcció del recinte firal de Palma. Si no ens
ha passat el butlletí, fins ara no sabem que s’hagi resolt el
concurs. En quina situació se troba Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Miri Sr. Diputat, el concurs que comenta vostè es va
declarar desert l’any passat i es va obrir un segon concurs, ja
per contractació directe, com estableix la Llei de contractes.
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S’han presentat 11 ofertes i estam pendents d’alguns informes
tècnics. Supòs que no estarem molts de dies a resoldre allò que
pertoca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que duim ja
3 anys parlant d’aquesta situació, quan vostè se va trobar amb
una ubicació del recinte firal, consensuada entre dues
administracions de distint color polític, l’Ajuntament de Palma
i el Govern de les Illes Balears i el vist i plau dels veïns afectats
i que són els del Polígon de Llevant. Per tant, aquí s’havia
produït una espècie de miracle, que el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Palma se posessin d’acord en la
ubicació, fins i tot arribassin a un consens en el concurs
d’idees, el projecte o la idea guanyadora i amb els veïnats
aplaudint unànimement.

Però com tothom sap, hi va haver un canvi de color polític
a l’Ajuntament de Palma i se va imposar el PP 2 al PP 1 i el
projecte de’n Busquets se’n va anar en orris i el projecte del
recinte firal també se’n va anar en  orris i duim tres anys de
retard. Avui el recinte firal podria estar inaugurat Sr. Conseller
i encara no sabem de què anam, encara cercam ubicació.

Bé, en definitiva ja no ho veurem aquesta legislatura,
esperem que com a mínim el pugui deixar tal i com el va trobar,
amb un concurs d’idees fet sobre un solar existent. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, ja li he dit que no
estarem molt a resoldre-ho i quan acabi la legislatura no només
hi haurà un projecte, sinó que estaran adjudicades o fins i tot
començades les obres. 

He de fer referència als seus comentaris. Miri, PP només
n’hi ha un, no existeix ni el PP 1 ni el PP 2. Jo comprenc que
degut a la situació del seu partit vostè pensi en PP 1 i PP 2. No,
aquí n’hi ha un i resulta que les mateixes institucions que es
posaren d’acord amb vostè per ubicar el recinte firal al Polígon
de Llevant, resulta que aquestes mateixes institucions varen
decidir que allà no hi havia d’estar per mor de què el projecte
de la façana de Palma era més important i significava una
ordenació de tota la façana. Per tant, es va acordar traslladar
aquest projecte.

També li vaig dir en el seu dia que el PP, l’únic, no era
partidari de construir un edifici de 12 plantes per fer un recinte
firal. Això era un dels motius pel qual al final les institucions,

les que se posen d’acord són les institucions, varen motivar la
idea de traslladar l’emplaçament del recinte firal. 

I no es preocupi, com a mínim abans de l’octubre tendrà
vostè la solució del recinte firal.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 3307/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia (I).

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta RGE núm. 3307/06, relativa a reforma de
l’Estatut d’Autonomia que formula la diputada Sra. Francina
Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. President del Govern de les
Illes Balears, avui el Grup Parlamentari Socialista vol tornar
dur a debat en aquest Parlament un tema d’importància cabdal
per a les nostres illes com és la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Jo el primer que vull fer és agrair la seva posició perquè han
abandonat el text que vostès avalaven, que vostè directament va
dir que només donaria suport a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia que havia de sortir de la proposta del comitè
d’experts. En aquests moments han abandonat aquella idea
inicial i hem pogut avançar en un text més avançat per a les
Illes Balears quant a l’Estatut d’Autonomia, malgrat que encara
no tenguem l’acord polític suficient per poder votar tots a favor
del text estatutari.

Aquest aval de fer feina que ha fet el Partit Socialista va en
la línia de fer una comunitat autònoma de primera, de tenir un
Estatut d’Autonomia de primera per a les nostres illes. Però li
vull dir que per tenir una comunitat de primera hi comptem
moltíssimes qüestions. Primer de tot, aclarir l’estructura
institucional de la nostra comunitat autònoma, acostar
l’administració a la ciutadania. Per tant, claredat i transparència
a l’hora de definir quines competències té cada una de les
institucions de les Illes Balears. Més autogovern per a la nostra
comunitat autònoma, per tant, demanar més competències a
l’Estat per gestionar directament des d’aquí el que podem fer
millor. Més finançament per a les Illes Balears. Tot això per
garantir més drets, més deures i més llibertats als ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Només així tendrem una
comunitat autònoma de primera.

Sr. Matas, per què vostè no està apostant per totes aquestes
qüestions que jo li he plantejat en aquesta pregunta?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, passaré per alt,
perquè ja és habitual, la seva falta de rigor que la defineix com
a política, però això ja és habitual en vostè. Li torn reafirmar
que nosaltres volem i estam pel millor Estatut possible, que
defensi els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i amb
el màxim consens possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el President del Govern segueix
sense contestar sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia i jo
crec que li cau molt lluny el text estatutari que s’està preparant
aquí a les Illes Balears. Jo crec que falta de rigor Sr. Matas és
precisament el que fa vostè, no contestar sobre l’Estatut
d’Autonomia perquè realment vostè no té posició, ha passat de
dir que no volia Estatut d’Autonomia perquè rompia Espanya,
a dir que volia més que Catalunya, estam en una situació
política de punt mort i de no explicació.

Jo seguiré apostant per la via institucional, pel debat, per
l’acord i pel diàleg, perquè és el meu compromís amb la
ciutadania de les Illes Balears, apostar per un Estatut
d’Autonomia de primera per a les nostres illes. Esper que vostè
assumeixi la seva responsabilitat i ho faci d’una vegades per
totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Moltes gràcies. Insistesc que crec que hem d’intentar tenir
el millor Estatut i jo crec que tenir un Estatut de primera és
garantir bàsicament el finançament i la igualtat de dret de tots
els ciutadans de les Illes Balears, malgrat siguin d’illes més
petites com Eivissa o Formentera. Si nosaltres proposam que
volem 3.000 milions d’euros per palAliar el dèficit històric en 7
anys i vostè me diu que no, que si vull el consens ha de ser en
10 i per altra part més qüestiona el finançament i per altra part
me qüestiona que els ciutadans d’Eivissa i de Formentera
puguin tenir els mateixos drets que la resta de ciutadans de les
Illes Balears, no sé qui defensa un Estatut de primera o un
Estatut de segona.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 3308/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia (II).

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena pregunta RGE núm. 3308/06, relativa a reforma de
l’Estatut d’Autonomia que formula la diputada Sra. Francina
Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Matas, de cada vegada és més
difícil poder arribar a un acord amb vostès perquè de cada
vegada està més lluny de dir la veritat d’allò que està succeint
en torn a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. Jo crec que valdria la pena que fes un esforç per poder
assumir la realitat que vivim, per poder assumir la realitat de
l’esforç que s’ha fet des de totes les forces polítiques per
arribar a consensos entorn a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.

Li vull dir una cosa molt clara. Sr. President, vostè va fixar
els termes de l’Estatut en dos temes fonamentals i que no són
només aquests temes fonamentals per al Partit Socialista, però
vostè les ha fixat en dos. Un, el finançament i l’altre el Consell
de Formentera. Una pregunta clara, durant la ponència
parlamentària se varen fer acords en finançament i sobre el
Consell de Formentera. Per què vostè unilateralment, quan hi
ha hagut la intromissió del Govern de les Illes Balears, ha
romput un dels acords fonamentals dins la ponència
parlamentària?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc que això, Sr.
President, és un canvi de pregunta, no té res a veure amb la
pregunta que m’havia fet la portaveu i era, quan pensa el
President del Govern assumir la seva responsabilitat de
negociar directament l’Estatut d’Autonomia. Entenc que canvia
la pregunta la Sra. Portaveu President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Francina Armengol, si vol tornam començar la
pregunta. Vol tornar a formular la pregunta així com la
presentada per escrit, si és tan amable.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President, el President del Govern me sol contestar
habitualment, el que no li convé mai no s’ajusta al text. Pot
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contestar el que vulgui perquè és el mateix. Vostè ha romput
l’acord entorn la ponència parlamentària i per tant, quan pensa
negociar directament i redimir aquesta ruptura de consens que
ha fet vostè? Jo crec que és exactament la mateixa pregunta.
Que la contesti en els termes que li pareixi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. President.

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

Moltes gràcies. Idò passaré a contestar la pregunta que
vostè m’havia tramès reglamentàriament. Dir-li que li puc
garantir que estic implicat jo i tot el meu Govern, des del
primer moment, en l’objectiu d’aconseguir el millor Estatut
possible i en aquest sentit estic en aquests moments satisfet
d’haver aconseguit un acord amb vostès i d’haver aconseguit
desbloquejar la ponència parlamentària perquè l’Estatut se
pugui tramitar, la qual cosa ja és una realitat. I afortunadament
gràcies a què hem aconseguit aquest objectiu, les Illes Balears
tendran un Estatut d’Autonomia.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Miri President del Govern, no s’ha
assabentat de la situació com està. S’ha tramitat el text
estatutari gràcies a la bona voluntat dels grups parlamentaris en
avalar que hi hagi una tramitació estatutària possible. Volem un
Estatut d’Autonomia de primera per a les Illes Balears, aquest
és el compromís del Partit Socialista. Però no hi ha acord
polític Sr. Matas entorn al text de l’Estatut d’Autonomia. Ho
hem deixat molt clar. Vostè unilateralment ha romput un dels
acords bàsics de la ponència parlamentària.

Perquè li quedi clar, hi havia més acord entorn a l’Estatut
d’Autonomia abans que intervengués el Govern de les Illes
Balears, hi havia més acord a la ponència parlamentària que
allò que hi ha ara en aquest moment, gràcies a la seva
intervenció com a Govern de les Illes Balears. 

I li repetesc Sr. Matas, nosaltres no farem el mateix que fa
el Partit Popular a altres comunitats autònomes allà on està a
l’oposició, com a Andalusia o a Catalunya, de boicotejar els
seus estatuts d’autonomia. Nosaltres no estam en aquesta
posició. Estam en la posició de diàleg, de consens, d’arribar a
aquells possibles acords que facin un bon Estatut d’Autonomia
per a les Illes Balears. Convé que baixi cap aquesta terra Sr.
Matas, convé que baixi a les Illes Balears, se’n doni compte
dels problemes que tenim i que vulgui acordar, negociar i
dialogar amb les forces polítiques. En cas contrari no serà
possible, malgrat els esforços que li assegur que feim des del
Partit Socialista.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Moltes gràcies. Tant se val, la realitat és que si no
haguéssim intervengut avui l’Estatut estaria bloquejat. La
realitat és que després de convocar la comissió política hem
aconseguit l’objectiu, la qual cosa li agraesc en la part que
vostè, lògicament, ha facilitat aquesta tramitació. L’objectiu
aconseguit, vostès demanaven ampliació del tràmit de la
ponència, volien repetir les reunions, volen ajornar. Per tant,
crec que al final hem aconseguit desbloquejar la ponència
parlamentària.

Segon, no té cap sentit que els ciutadans d’Eivissa i els
ciutadans de Formentera, insistesc, maldament siguin pocs o
manco que els altres, han de tenir els mateixos drets, no puguin
si s’aprova l’Estatut d’Autonomia aquesta legislatura, que és
l’objectiu de tots els grups polítics, triar igual que els altres el
seu consell insular, els seus parlamentaris i els seus diputats.
No té cap sentit. Per això ho defensam.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 1466/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'immigració i cooperació.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 1466/06
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general d’immigració i cooperació. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senyores i senyors diputats. Sra. Consellera, fa sis mesos
que vostè va prendre possessió del càrrec de consellera
d’Immigració. En aquests sis mesos el meu grup s’ha dirigit a
vostè en diferents ocasions, fent preguntes, assistint a les seves
dues compareixences en seu parlamentària i constatam que fins
avui ens ha estat impossible aclarir quina és la política
d’immigració que du a terme la conselleria, si és que té una
política d’immigració. Quines accions vol dur a terme en
relació a la integració d’immigrants i ni tan sols sabem per quin
model d’integració opta el Govern de les Illes Balears. 

Tan és així, que mentre el President de la comunitat, el Sr.
Matas, diu a fòrum tan important per definir les polítiques del
Partit Popular com és la convenció d’aquest partit, celebrada a
Madrid el mes de març, que els immigrants que venguin en
aquesta comunitat haurien de tenir un perfil determinat i fins i
tot, la seva vinguda hauria d’estar condicionada per la seva
nacionalitat. La consellera d’Immigració, en declaracions a la
premsa, tan a Eivissa com a Menorca, per tant, a dos llocs
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diferents, opta, segons diu, per una política de portes obertes i
sense restriccions. Fins i tot manifesta: “si esta comunidad
tuviera todas las competencias en inmigración sería muy fácil
que no hubiera nadie ilegal”. Per cert consellera, ilAlegal no hi
ha ningú, en tot cas, sense papers o en situació administrativa
irregular.

Però vostè continua: “tampoco habría economía sumergida,
ni focos de marginación”. És una declaració que m’ha sorprès,
però també m’interessa. Per tant, ens agradaria que ens
expliqués quina seria la seva política en aquesta situació. Se
m’ocorr que és una llàstima que no l’hagués contractat el Sr.
Aznar quan governava, ja que de ser així, el Partit Socialista
quan va arribar al Govern no s’hauria trobat amb 1 milió de
persones en situació irregular i que ha hagut de donar resposta,
si vostè tenia aquesta vareta màgica.

En aquesta entrevista que faig referència al Diari d’Eivissa,
que és d’allà on surten aquestes declaracions, continua i
sincerament no sé si ho fa per ignorància o per mala fe, però
continua amb afirmacions tan peregrines com que som la
primera comunitat en prestacions socials. Sra. Consellera,
convendria que s’estudiés les estadístiques o els anuaris
econòmics, a fi de què almanco no digués coses que són tan
cridaneres per una banda, però també tan falses. Per cert,
l’entrevistador que l’entrevistava vostè, com li he dit en el
Diari d’Eivissa, intenta com nosaltres esbrinar quines
actuacions concretes es duen a terme i va tenir tan poc èxit com
nosaltres. La seva resposta va ser: “es tan extensa la acción,
que es difícil de decir”. Per tant, comprendrà que moltes coses
tampoc no va aclarir.

Tampoc a la seva compareixença de dia 16 de febrer
aclarírem gran cosa. Basta dir que en donar comptes de la
política d’immigració dedica més temps a contar-nos el que
farà a les cases Balears a l’exterior, és a dir, a l’Argentina, a
Uruguai, a Veneçuela, República Dominicana, que les
polítiques que durà a terme en aquesta comunitat en matèria
d’integració d’immigrants. Tots suposam, jo ho supòs, que la
seva primera obligació és aquesta, donar resposta a les persones
immigrades que tenim en aquesta comunitat. També és cert que
el Govern del Partit Popular, del qual vostè forma part,
tradicionalment ha tengut estimació per Amèrica, especialment
per Argentina. I vostè, li ho he de dir Sra. Consellera, ha
resultat ser una alumna ben avantatjada d’aquest tema.

Les seves primeres actuacions, consistent en visites, han
estat precisament a les cases Balears de l’exterior. I jo no dic
consellera, que no es tenguin en compte aquestes persones,
però el seu primer deure, la seva primera obligació és treballar
per als qui estan aquí, com li deia abans, almanco aquesta és la
justificació que es dóna per a la creació d’aquesta conselleria.
Però vegem, ja que nosaltres som decididament constants i a
veure si avui és possible aclarir alguna cosa més damunt
mesures concretes de la seva conselleria per a la integració
social dels immigrants, li repetesc. I no hem digui consellera,
li ho deman per endavant, que vostè estima molt els
immigrants, no es tracta d’estimar, sinó d’implementar
polítiques reals per fer actuacions concretes. Els immigrants no
s’han de conformar en què els estimin, sinó en què els donin
solucions.

En temes d’habitatge, per exemple, a part d’obrir la
possibilitat, que està bé, d’accés a habitatges de promoció
pública en igualtat de condicions, quins programes du a terme,
ja que vostè sap que a més de la dificultat d’accés degut als
elevats preus del lloguer d’habitatges, per altra banda, com per
a tots els habitants d’aquestes illes, vostè deu saber que per als
immigrants hi ha dificultats afegides per accedir a un habitatge,
independentment del preu. Hi ha molts altres condicionants que
impedeixen, encara que puguin pagar aquest habitatge, accedir-
hi. Què ha fet vostè davant aquest problema Sra. Consellera?

En temes de salut, és vostè conscient de les dificultats que
tenen els immigrants a l’hora d’accedir a la sanitat pública, i
molt especialment les dones magrebines? Ja li ho vaig demanar
l’altra dia, la seva resposta i consta en el Diari de Sessions,
“estamos muy pendientes porque los recibimos cada día”. Què
ha fet vostè a part de recibirlos cada día? No crec Sra.
Consellera que aquestes persones es conformin en què vostè els
rebi cada dia. Crec que convendria fer qualque cosa més, a part
de rebre-los.

Joves, a vostè també li han dit en altres ocasions, els joves
immigrants Sra. Consellera que a una llei que vostès han duit
per tramitar en aquest Parlament, els joves immigrants no
tendran dret a aquestes subvencions perquè hauran de dur 10
anys en aquesta comunitat autònoma per poder-hi accedir.
Vostè sempre ens diu que la seva conselleria és una conselleria
transversal. Sra. Consellera, parli amb els seus companys de
Govern i faci que aquestes coses no continuïn passant, perquè
com comprendrà no és de rebut que nins que han vengut aquí
de petits no puguin accedir en la seva adolescència a aquestes
subvencions que són per a tots els residents d’aquesta
comunitat.

Pel que fa a educació, Sra. Consellera, li repetiré, per si no
ho recorda, dels 19.023 alumnes immigrants sols 211 van a
escoles concertades; és a dir, 82,12% als centres públics, 17,88
a concertats i privats, i això no és el greu o el més greu ja que
aquesta tendència continua amb indicis que es vagi agreujant.

Realment, consellera, a quina cultura creu que s’integraran
aquests infants? Què creu que pot fer el professorat dins una
aula on es parlen set idiomes i els nins provenen de deu
nacionalitats diferents? Supòs que veu que parl d’una escola
real concreta amb dades, tot i que n’hi ha moltíssimes més. Per
cert, també dir-li, abans que me digui si faig demagògia, que les
dades, com va fer l’altre dia, que les dades que li don són de
l’Anuari d’Educació de les Illes Balears, editat per la Fundació
de la Caixa de Colònia, amb informació proporcionada per la
mateixa conselleria. Per tant, com veurà, crec que som poc
sospitosa de res.

Sra. Consellera, voldria dir moltes coses més però veig que
això ja es posa taronja, per tant haurem d’anar abreujant.
M’agradaria que ens donàs una explicació damunt aquest tema
i què és el que pensa fer.

En referència a altres temes, per exemple, passarem a fer
una mica de repàs. Les comunitats balears a l’exterior a les
quals aquest govern dedica més recursos que a la integració
dels que viuen aquí, i no me conti el que gasten en educació,
sanitat, com va fer l’altre dia, abans que vostè hi arribàs ja hi
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havia immigrants en aquestes illes, i anaven a l’escola i
sortosament també podien acudir a la sanitat pública; sap quina
era l’única diferència, Sra. Consellera? L’única diferència és
que el Govern del Partit Popular no va traspassar mai cap duro
per a aquesta integració i el Govern socialista 3.400.000 euros,
em sap greu si no li agrada sentir-ho, però la veritat és tossuda
moltes vegades.

Hi ha un tema que jo crec que també és important i és el
tema del canvi de la seva conselleria, ja que fa sis mesos vostè
va remodelar tot un edifici, fa sis mesos gastant uns recursos
importants i en aquests moments es disposa a arreglar un altre
edifici, jo no sé quina necessitat hi havia d’aquest nou edifici,
esper que vostè ens ho expliqui, esper que no sigui per a allò
que va dir, quan li varen fer una entrevista, de què el despatx
era petit, jo estic convençuda que no deu ser així, però
m’agradaria que ens donàs les raons que han pesat perquè faci
aquest canvi. De totes maneres crec que això no millora gens
ni mica la situació dels immigrants d’aquestes illes, creim més
aviat que és malbaratar recursos escassos i que s’haurien
d’emprar en altres tipus de política.

Hi ha un tema que també ens agradaria que es digués
qualque cosa i és per què el Govern, la seva conselleria,
subvenciona el Sr. Pérez de Argüelles amb 40.000 euros per a
cursos per a immigrants quan aquesta subvenció no surt als
mitjans de comunicació a l’hora d’explicar aquests cursos, sols
es comenta quan parles per telèfon amb ells. No crec que sigui
una actuació almanco molt corrent, jo no n’he trobada d’altra,
que el Govern subvencioni ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sr. President. ... subvencioni una entitat i no ho expliqui
d’una manera clara i pública.

Pel que fa a cooperació, tot i que m’agradaria parlar-ne més
un altre dia, ens agradaria saber quin és el motiu que a hores
d’ara no hagi sortit la convocatòria de subvencions dels
projectes de cooperació, han sortit ajudes individuals i altres,
però aquests no han sortit. Ens agradaria que ens digués si és
cert, i potser per això no ha sortit, que han decidit signar
convenis amb determinades organitzacions, en detriment
d’altres que no els són afins políticament.

Esper, Sra. Pastor, que almanco em contesti aquestes
poques coses que avui he tengut temps de plantejar-li i no
banalitzi un tema tan important com és la integració dels
immigrants, tal com ha fet ja en altres ocasions. Que vostè
estima els immigrants ja ens ho ha fet saber, però aquí no es
tracta d’això, no es tracta, Sra. Consellera, d’actuar com a dama
de la caritat, sinó de fer justícia social.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments).

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor Sánchez):

Sr. Presidente, señores y señoras diputadas. Mire, no voy a
entrar en provocaciones ni en descalificaciones, aquí hemos
venido a trabajar y es lo que vamos a seguir haciendo. Y para
su conocimiento le diré que con quien primero empezamos a
trabajar fue con los inmigrantes, reuniéndonos con todos para
escucharlos, antes de irnos a ningún sitio.

La política general de esta conselleria en materia de
inmigración se fundamenta en la coordinación transversal del
Gobierno, con la Comisión Interdepartamental; con actuaciones
reales y tangibles, modificación del Decreto del Plan
autonómico de la vivienda, se benefician actualmente más de
90.000 extracomunitarios. Es un trabajo de todas las
administraciones, Govern, CAIB, corporaciones locales y
tejido asociativo. Dado que la inmigración es una realidad
estructural, de la que hablamos precisamente de personas que
esperan soluciones a su situación jurídica, pues démosle el trato
digno que se merece.

En atención a lo que se nos viene trasladando desde el Foro
de la Inmigración y jornadas de participación, que seamos
interlocutores precisamente para que se favorezcan políticas
responsables, inmigración ordenada en una sociedad abierta, se
luche contra las mafias, se actúe con realismo, con mecanismos
estables y flexibles que apuesten por el arraigo; que exista una
visible coordinación interministerial, entre los departamentos
de inmigración interior y con la Unión Europea, dando solución
a las personas que ya están en esta comunidad.

La vivienda, como principal preocupación que supone ya en
el 2006 el cumplimiento de su objetivo general en sus tres ejes
específicos, y en las seis medidas concretas del segundo plan
previstas del 2005 al 2008. La situación en Baleares, donde
tenemos el índice de población extranjera más elevado con un
18%, que supone 180.000 inmigrantes de 130 nacionalidades,
más de un 53 de éstos son extracomunitarios; un índice de
escolarización del 11,3% de 124 nacionalidades; la tasa más
elevada de actividad, población extranjera no comunitaria de
todo el Estado, con un 83,4% y el segundo más elevado de tasa
ocupacional, con un 75. El 15% de alta en la Seguridad Social
son extranjeros y el 63% son extracomunitarios, con un
aumento del 34% respecto al año pasado.

Esta comunidad, además de insularidad y la doble
insularidad, es una comunidad de destino, no es de tránsito, por
eso nuestras necesidades de atención social son específicas.
Actuaciones específicas que se llevan a cabo desde esta
conselleria: la coordinación de las medidas del segundo Plan de
atención a las personas inmigradas, Comisión
Interdepartamental de Inmigración, interlocución con las
administraciones públicas e instituciones, dialogando acerca de
los canjes de permisos, homologación académica, descuento en
el transporte aéreo y marítimo, reagrupación familiar, favorecer
espacios directos de participación en todas las islas, Foro de la
Inmigración incorporando política lingüística, Institut de la
Dona y Joventut, sensibilización con prevención del racismo,
concienciar del empadronamiento y la renovación, realizando
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campañas directas con la implicación en los municipios,
realización del primer seminario de la inmigración y
codesarrollo, se ha dotado a los ayuntamientos y a los consells
insulares de 1.750.000 euros, ampliado en enero de este año a
más de 350.000 más. Se ha repartido material didáctico para
los centros de enseñanza; trabajar la interculturalidad y la
diversidad.

Y en las próximas actuaciones que ya hemos iniciado,
tenemos: apertura de centro autonómico de información; la guía
integral de información; la creación del Casal de entidades para
el tejido asociativo; la convocatoria de subvenciones para
actividades y programas de las entidades en el ámbito de la
inmigración; cursos de preformación que permitan el acceso al
mercado laboral; cursos de lengua catalana en horarios
compatibles con el trabajo; extensión del programa de alquiler
Pro Vivienda en Menorca, Eivissa y Formentera; creación del
Observatorio de la Inmigración; ordenación y planificación de
los servicios públicos y las iniciativas privadas en la
información y orientación de los inmigrantes; dotar de
mediadores culturales a la red sanitaria de atención primaria en
la comunidad autónoma; acciones positivas hacia los
estudiantes universitarios extranjeros mediante convocatorias
de becas y ayudas a través de convenios con la UIB; cursos de
formación continua para la función pública y el voluntariado;
actividades en los centros educativos; joc solidari mediante
convenio con Presidència i Esports; microcréditos mediante
convenios con entidades financieras para apoyar proyectos
empresariales; facilitar sedes consulares y apoyos a su
infraestructura cuando se establezcan la comunidad autónoma.

Con respecto a los baleares del exterior, hemos creado la
Fundación Baleares en el Exterior para dar mayor eficacia
técnica y administrativa, respuesta más simple, rápida y directa;
mejor cumplimiento del artículo 14 de la Constitución y lo que
prevé la Ley 3/1992, de 15 de julio.

No podemos hacer oídos sordos a las situaciones que vemos
en estos países y que padecen nuestros ciudadanos. Esta
conselleria cree que las leyes se hacen al objeto de poder crear
instrumentos que nos permitan atender de la mejor manera
posible a los ciudadanos baleares que padecen este tipo de
situaciones. Que a nadie le quepa la menor duda, que si en
manos de esta conselleria existe la más mínima posibilidad de
intervenir para amortiguar su sufrimiento, lo hará, porque la
condición y carencia y desamparo multiplica su dimensión
cuando más lejos está de su gente. Nuestros ciudadanos
emigrantes y sus descendientes no deben pagar una doble
penalización, emigración y carencia es un doble compromiso
que tenemos de responsabilidad y de justicia.

Con respecto a cooperación, dedicamos el 0,7% de los
ingresos propios a la cooperación al desarrollo y lo hemos
garantizado por la Ley 9/2005: 15 euros por habitante/año en
el 2006. La mayor parte del mencionado porcentaje se destina
a financiar proyectos de cooperación. Hemos aumentado la
cuantía de las becas. Tenemos prioridades geográficas,
reiteramos nuestro compromiso con Iberoamérica. Dedicamos
especial atención a la zona del Mediterráneo y al pueblo
saharaui. Apostamos por el apoyo a los países empobrecidos,
donantes en inmigración en las islas. Apoyamos el estado de
derecho, democracia, derechos humanos y fortalecimiento

institucional. Actuamos en caso de catástrofe enviando ayudas
de emergencia de una forma coordinada con la sociedad civil.
Apostamos por el desarrollo y por vincular actuaciones de
cooperación e inmigración a través del impulso y apoyo a las
iniciativas de las asociaciones de inmigrantes asentadas en las
islas. Vinculamos a las casas baleares radicadas en países
empobrecidos, incorporándolos como agentes de cooperación
y apoyando su iniciativa en este campo, no con piscinas
climatizadas, como ustedes dicen. Promovemos actividades de
sensibilización, difusión y educación con la finalidad de dar a
conocer los problemas que afectan a las sociedades de los
países de desarrollo. Impulsamos la promoción de las
asociaciones y de la participación mediante el Consejo de
Cooperación de las Islas Baleares. Apoyos a los fondos
insulares y cooperación y casal de ONG.

Mire usted, desde el año 1999, donde el presupuesto de
cooperación era de 5.655.524 euros, hemos pasado al del 2006,
con 15 millones de euros, de los cuales el 84,26% se van a
programas de cooperación y con entidades que reciben el
81,44% de este presupuesto y programas de cooperación
directa el 2,82. A programas de sensibilización, el 9,23%, y al
de gestión, el 6,52%.

Si usted dice que eso es no hacer nada en seis meses me
parece a mi que es una irresponsabilidad. Además, mire, yo
jamás me he quejado de un despacho pequeño, me cabe para
recibir a los inmigrantes cada día, cada día, no lo he dicho
jamás.

Escuelas concertadas y pública, mire usted, este sistema es
libre en esta comunidad.

Ilegal. Mire, nosotros sólo queremos que a las personas que
están aquí se les dé la prioridad que toca, es lo que hemos
dicho siempre, y si estuviera en nuestra mano estoy segura de
que lo lograríamos. (...) en otro día que no basta hacer una
legalidad, así a dedo, como han hecho, porque se han quedado
más de la mitad fuera, gente que tiene derecho a estar con sus
papeles y que se han quedado fuera porque lo tenían que hacer
ustedes todo en 69 días y no se podía.

Prestaciones sociales. No me negará usted que esta
comunidad es una de las más solidarias del mundo, que da
mayores prestaciones sociales.

Casas baleares. Pues qué quiere que le diga, creo que son
personas nuestras, que parece usted que no quiere tenerlas en
cuenta para nada, pues son baleares que se fueron en su día,
con gran sufrimiento, separándose de su familia. Y claro que
nos mueve el sentimiento hacia los inmigrantes, claro que nos
mueve, cómo no nos va a mover, pero también hacemos los
hechos suficientes para que ellos estén como tienen que estar y
vamos a seguir luchando por esto, no le quepa la menor duda
de que sí.

Y en vivienda, jamás se había hecho esto. Y también tienen
acceso a las mismas prestaciones que el resto de los
ciudadanos. Por este camino es por el que tenemos que ir, por
equiparar a las personas siempre, con los mismos derechos y
cuando tienen las mismas responsabilidades.
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Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Consellera. Per fixar posicions, pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el
Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument, per donar l’opinió sobre aquest debat que es du
en aquests moments. Jo crec, Sra. Rado, no té vostè sort,
difícilment aconsegueix que es pugui discutir del que realment
vostè planteja que s’ha de discutir, tal vegada el que vostè
planteja no és el més adequat, però vostè és la que fa la
interpelAlació i, en teoria, això funciona així a un Parlament, es
fa una interpelAlació, es demanen una sèrie de coses i el Govern
ha de respondre aquestes coses. Ja hem vist altres consellers
que també saben fer no respondre res del que se’ls demana. La
Sra. Consellera d’Immigració i Cooperació està molt entestada,
molt predisposada, molt decidida que cada vegada que surt aquí
ens llegeix el Pla d’Immigració o el Pla de Cooperació, supòs
que s’imagina que els diputats de l’oposició no feim feina, no
feim res mai i per tant no ens ho hem llegit, no ens ho
coneixem, el coneixem des del primer moment que va sortir, és
la nostra feina i la nostra tasca. I això fa que es converteixi el
debat en un diàleg de sords, on vostè planteja tot un llistat de
qüestions concretes i la Sra. Consellera ve amb un discurs fet,
prèviament escrit, que contesta el que s’imaginava que li
demanaria, no el que li demana, perquè evidentment si ja ho
tenia abans no pot contestar el que li demana. I ens quedam una
altra vegada a dos plans, com si estiguéssim parlant a dos
nivells diferents i desgraciadament això ens coarta la
possibilitat de fer un debat en profunditat damunt un tema que
a tots crec que ens interessaria molt. I tot passa per l’aire, tant
el que vostè demana, Sra. Rado, com quan es contesta les coses
queden en un enunciat, s’ha creat la Fundació balear dels
balears a l’exterior, però no s’explica per a què és aquesta
fundació perquè no hi és. Es crearà o no es crearà una agència
de cooperació? Quines vinculacions hi ha entre tota aquesta
estructura d’immigració o cooperació? Hi ha vinculacions
exclusivament polítiques o també n’hi ha de transvasament
econòmic?

En fi, tota una sèrie de coses que són les que a tots ens
preocupen, que jo, evidentment, com que no soc l’interpelAlant
i també m’he llegit el Reglament de la cambra, entre d’altres
coses, doncs sé que no he de fer preguntes noves perquè no les
puc fer, perquè no és la meva feina, per tant no les faré; però,
desgraciadament, i per això acab, senzillament, lamentant, avui
la Sra. Consellera ha fet un esforç de dedicar, quan ja s’havia
encès el llum vermell, dues o tres paraules a contestar les
preguntes que vostè ha fet. Ha dit que som la comunitat
campiona del món en solidaritat i en prestacions socials, en fi,
ha dit coses que no sé si podria repetir davant el Centre
d’Estudis Econòmics de les Illes o davant altres coses, però les
ha dit, dues parauletes i hem acabat.

Bé, desgraciadament, no és això el model d’interpelAlació i
de debat parlamentari que ens agradaria tenir i que crec que
convendria tenir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Mascaró, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Rado, ja ho expressava el Sr. Rosselló abans, és
difícil sempre debatre amb el Partit Popular en aquesta cambra,
perquè cadascú té el seu sistema i ells fan el seu discurs,
independentment del que se’ls demani, en temes d’immigració
és especialment difícil, tant per escrit com amb preguntes orals,
i ho hem vist en diferents ocasions. I això és així, jo estic
convençuda que és així, Sra. Rado, perquè el Partit Popular no
té política d’immigració, el Partit Popular utilitza la immigració
per fer electoralisme; clar, llavors, és difícil donar actuacions
concretes quan no es fa res nou, es fa exactament el que s’havia
fet fins ara. La Conselleria d’Immigració no ha suposat res nou
en temes d’immigració, vostè ho sap i ho sabem tots, i el Partit
Popular també ho sap perquè ja la va crear per a això.

Està claríssim, el president, en el darrer debat sobre política
general no l’anomena, just abans del pressupost la crea; havíem
aprovat una llei de cooperació i no hi ha un delegat de govern
per a cooperació però després el creen, és tota una sèrie
d’actuacions que es van movent segons els interessos electorals
i no segons les necessitats ni dels ciutadans ni de les persones
que viuen a les Illes Balears. L’única cosa que ha augmentat
des que tenim la Conselleria d’Immigració és el personal i els
viatges, abans viatjava el director general de Joventut, tot sol o
acompanyant qualque conseller, ara continua viatjant la
mateixa persona amb un altre càrrec, acompanyant la consellera
d’Immigració i el seguici. Però és aquesta la política
d’immigració, perquè si no les dades, les respostes que li ha
donat ja ens les havia donat aquí dalt a una comissió, ens les va
donar el dia dels pressuposts i les tenim escrites en el Pla
d’Immigració.

Un Pla d’Immigració que s’ha retallat respecte del primer
pla d’immigració. En el primer pla d’immigració, la primera
cosa que plantejava era la plena integració social dels
immigrants, aquesta frase ha desaparegut del segon pla i ha
desaparegut dels objectius; ara tenim un pla que té objectius per
àmbits, que no diu quin organisme ni quina entitat n’és
responsable, que no sabem els pressuposts a quin any
corresponen, sinó tota una cosa global perquè a ells la
immigració els és igual, a ells el que els interessa és fer vots. I
segons es mouen, Consell de Formentera o no, segons es
mouen i van per aquí, i la immigració, desgraciadament, en
aquestes illes serveix al Partit Popular, i sobretot al Govern,
perquè un partit encara podríem passar, sobretot al Govern per
fer electoralisme.

Per exemple, els pressuposts, ho heu dit vós, el pressupost
de la Direcció General d’Immigració el 87%, més del 87%
l’aporta l’Estat, vull dir que no fan res que no sigui perquè
l’Estat els paga, i supòs que la resta va a pagar personal que ja
tenien contractat.
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Del segon pla d’immigració, d’educació, que ha dit que
feien actuacions en educació, curiosament dins el Pla
d’Immigració sí que educació diu que no hi pot haver
integració escolar si no hi ha integració social, o sigui, almanco
el personal d’educació té clar que qualque cosa en integració
s’ha de fer, el personal que va adscriure al Pla d’Immigració,
però les actuacions del Govern van totalment en sentit contrari
perquè tots sabem que la base de la integració és la
convivència, i si no hi ha convivència entre tota la població
immigrada amb tota la població d’acollida difícilment hi haurà
integració. I la integració escolar és difícil des del moment que
el 82% dels alumnes estan concentrats a uns colAlegis i no a uns
altres i no hi ha cap intenció ni una d’arreglar-ho això. L’única
intenció que hi ha és dir a la població d’aquí, dir als
mallorquins: no vos preocupeu que els immigrants no vos
prendran cap lloc a les escoles, perquè aquesta defensa
aferrissada, amb el tipus de població que tenim aquí, de la
lliure elecció de centre només és per dir a la població
autòctona, els que voten, no als que demanam el dret de vot, els
que voten, no vos preocupeu que no vos ho prendran el que és
vostre els que han vengut de fora. Per tant, no hi ha interès en
moltes coses.

En matèria de dona, el Pla d’Immigració planteja
tranquilAlament que les dones de cultura àrab no entraran en
processos de demanda de feina, perquè la seva cultura ho diu
així. I ja està, i es queden tan tranquils, ni planifiquen la
possibilitat, ni preveuen la possibilitat que tal vegada sí que
aquestes dones entrarien dins aquesta demanda de feina si les
explicassin que la tenen; no hi cap possibilitat d’això, com que
no ho volen, doncs ja està, no ho feim.

En matèria de salut, avui ens ha parlat de dotar, pareix que
ja hi són, de mediadors culturals d’atenció primària de salut.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ara acabaré, Sr. President. Havien demanat quins
recursos, deia han de posar recursos adients, ho havíem
demanat per escrit, ho vàrem demanar en orals, els necessaris,
no sabien, ara avui pareix que mediadors. No sabem
exactament què volen fer perquè realment en temes
d’immigració no volen fer res, Sra. Rado.

Avui ens ratificam encara més que la creació de la
Conselleria d’Immigració no responia a les necessitats
d’aquestes illes, sinó a la necessitat del Partit Popular de tenir
una extensió de la seva seu electoral.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, la veritat és que és dur haver de sentir segons
quines declaracions. Jo no sé què està passant. Jo he d’entendre
que és que l’esquerra no pot consentir que el Partit Popular faci
polítiques socials de veres i faci polítiques en immigració
fortes, arriscades i, a més, amb una empenta ben decidida. Deu
ser això, perquè la veritat és que fer aquestes acusacions sense
cap tipus de base trob jo que és bastant greu.

Nosaltres partim del punt que amb l’increment que s’ha
produït tan important en aquesta comunitat al voltant del
nombre de persones que han vengut de fora, el nombre de
persones immigrades, i que vostè, Sra. Consellera, ja ho ha
comentat, avui realment és ben necessària, o era ben necessària,
la creació d’aquesta nova conselleria, i crec que és aquest el
debat, no és un altre, maldament es vulgui amagar. És a dir, és
aquest el punt que ens diferencia de la resta de grups de
l’esquerra, que des del primer moment han manifestat sempre
la seva oposició a la creació de la mateixa conselleria.

Ningú no pot negar l’eficaç labor que ha fet la consellera
amb tot el seu equip sobretot en matèria de coordinació, com bé
ha dit la Sra. Consellera, en matèria de coordinació d’aquesta
acció transversal que està fent i que farà el Govern. Ara a la fi
tenim uns ulls, tenim una veu que es dediquen de forma plena
des del Govern a vetllar per la plena i completa integració de
les persones que han arribat de fora, una veu que es fa sentir en
tots els òrgans de govern i una veu que lluita per totes aquestes
persones que fins ara no tenien on acudir, unes persones que
estan per atendre les necessitats dels immigrants i sobretot per
garantir el tractament digne que qualsevol persona es mereix.

I s’està fent, s’han fet i, pel que ens ha contat la mateixa
consellera, es faran moltes actuacions importantíssimes que
poden canviar -crec que sí, que la podem canviar- la vida de
moltes persones. Actuacions com la que ens ha manifestat la
consellera sobre l’habitatge; es podran beneficiar -crec que he
entès- més de 90.000 ciutadans extracomunitaris d’una actuació
d’una política d’habitatge. Això té un nom, això té un nom i no
és altre que un rotund èxit; això té un nom, vull dir, això és una
responsabilitat en política d’immigració, aquesta lluita que està
fent i que estarà beneficiant tants de ciutadans. La futura
obertura del centre autonòmic d’informació a l’immigrant serà
també una resposta important per a les seves necessitats, igual
que la guia d’informació i orientació perquè la persona que
acabi d’arribar tengui on acudir. I tantes i tantes i tantes
actuacions que ha comentat la mateixa consellera.

És ben necessari que hi hagi un interlocutor. Està ben clar,
Sra. Consellera, que l’esquerra no pot consentir que aquest
interlocutor sigui un conseller o una consellera del Partit
Popular, però és la realitat: és ben necessària aquesta
interlocució, una interlocució concreta amb l’administració de
l’Estat, que lluiti per la immigració legal i que lluiti contra la
immigració irregular, així com també és ben necessària la
interlocució amb les diferents administracions públiques, amb
els agents socials, amb les associacions que intervenen en
l’àmbit de la immigració. D’aquesta manera -i ja ho ha dit
vostè- s’afavoreixen espais accessibles de participació i diàleg
amb els immigrants, a la vegada que s’afavoreix també una
cultura de sensibilització, una cultura important de
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sensibilització i d’integració d’una realitat multicultural en tots
els àmbits.

Quant a cooperació hem de dir que realment podem dir
molt, però jo crec que és ben clar que ens hem de sentir ben
orgullosos de ser la comunitat autònoma que més doblers
dedica dels seus ingressos propis per a la cooperació al
desenvolupament, amb un pressupost de més de 15 milions
d’euros, si no vaig errada. I també tenim una llei des de l’any
passat que garanteix l’organització i la coordinació de totes les
accions i els recursos que des de la nostra comunitat volem fer
servir per millorar les condicions econòmiques i la qualitat de
vida dels països en vies de desenvolupament. Ens podem sentir
ben orgullosos de pertànyer a una comunitat exemplar en temes
de cooperació.  Així, doncs, amb aquesta conselleria i amb
aquesta nova llei es consoliden les actuacions de totes les
polítiques de cooperació per al desenvolupament que es fan des
de la nostra comunitat autònoma de forma global i de forma
integral, concentrant d’aquesta manera els esforços per tal
d’assolir els impactes que són realment necessaris.

Així doncs, des del Grup Parlamentari Popular ens sentim
molt satisfets de totes i cada una de les iniciatives duites a
terme per la Conselleria d’Immigració i Cooperació, i som ben
conscients que els objectius que es varen plantejar des del
primer moment amb la creació de la conselleria s’han superat
ja sobradament i, per tant, encoratjam la consellera i tot el seu
equip a continuar per la mateixa retxa marcada fins ara.
Enhorabona, Sra. Consellera.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Rado...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, consellera, fer
preguntes no crec que sigui provocar. Per tant demanaria que
no fes una altra vegada expressions com aquestes quan ens
dirigim a vostè per demanar qualsevol tema.

Sra. Consellera, la veritat és que esperava que almanco,
després de les actuacions que hem tengut, s’haguera preparat...,
s’haguera preparat una mica més aquesta intervenció que ha fet
vostè avui, que em donàs arguments de les seves opinions i
afirmacions, però una vegada més -com ja li han dit els altres
intervinents- s’ha limitat a llegir-nos el Pla d’immigració, el pla
autonòmic. Sra. Consellera, el sabem, però volem saber quines
coses concretes. Ho hem intentat amb anterioritat, ho intentam
avui, però no hem aconseguit res i crec que haurem de
continuar. No sé si qualque dia serà possible, crec que amb
vostè és difícil, però li dic que almanco el meu grup ho
continuarà intentant.

Vostè, amb aquestes afirmacions que ens fa, creu que ja té
justificada la feina?, llegint el que em llegeix del pla

autonòmic? Vostè creu que la interculturalitat consisteix en
festes, balls i menjars típics?, vostè creu que això és la
interculturalitat? Ho creu sincerament? Segurament, si és així,
que ho cregui deu ser influència del seu càrrec anterior, i no és
això, consellera, no és això. Allò que està bé per a les cases
regionals no hi està quan les persones tenen problemes greus
d’habitatge, de salut, d’integració, d’escola...; això no s’arregla
amb balls, reunions i amb festes, que és a allò que vostè es
dedica, pel que veim als mitjans de comunicació.

Miri, vostè creu que perquè ha fet molts de viatges a
Amèrica -per cert, quatre en quatre mesos, sense comptar el de
Madrid per veure la seva homònima o el d’Extremadura per
rebre una medalla-, o perquè assisteix a tota quanta celebració
hi ha, vostè ja ha complit. Li he de dir una vegada més, Sra.
Consellera, que això no són polítiques d’integració, no són
polítiques d’integració. I, miri, crec que no té tota la culpa
vostè, ja li ho han dit amb anterioritat. Vostè va ser posada on
és pel que va ser posada, per una qüestió molt concreta:
arreplegar vots a qualsevol preu, com per exemple els 10.094
de les cases balears. A vostès les persones que varen anar a
Amèrica no els importen, els importen els seus vots, Sra.
Consellera, 10.094 vots, a qualsevol preu. 

I, miri, al seu govern tampoc no li importa gent la política
d’integració d’immigrants. Ja els va bé, per això, que vostè es
passegi aquí i allà a veure què en pot treure a base de donar
subvencions a tot aquell que se li acosta. Però vagi alerta, Sra.
Consellera, perquè vostè juga amb doblers públics i el meu
grup farà tot el possible perquè aquests doblers, aquests
recursos, siguin justificats fins al darrer cèntim; no estam
disposats que, a través d’això, es facin polítiques partidistes a
través de la Conselleria d’Immigració.

I miri, Sra. Consellera -ara ho he deixat allà damunt-, li deia
que, al seu partit, no li importen gens les polítiques
d’integració; li importen tan poc que a la pàgina oficial del
Govern per internet, del govern d’aquesta comunitat, la
Conselleria d’Immigració no hi surt, no existeix. Ja els va bé
que vostè vagi aquí i allà perquè no els interessa fer política, no
els interessa. 

(Remor de veus)

Jo li ho passaré ara; l’he deixada però la tenc allà damunt.

Per tant, Sra. Consellera, em sap greu dir-li una vegada més
que ens ha decebut. Creim que no fa les polítiques necessàries,
que es dedica a temes absolutament innecessaris i que és una
desgràcia per a tots els nouvinguts d’aquesta comunitat.
Gràcies.

(Més remor de veus i petit aldarull)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Mire... -Sr. Presidente, señoras y señores diputados-, yo ya
sabía que a usted no la iba a convencer, lo sabía demasiado,
porque no hay más sordo que el que no quiere oír, exactamente.

(Aldarull a la sala)

Usted a mi no me conoce, no me conoce...

(Remor de veus)

...pero mire usted, cuando a alguna que otra le han dado un
homenaje, pregunte usted a las personas si era merecido o no,
a las personas, que es a quién se lo tiene usted que preguntar.

Mire, fiestas, bailes y comidas. Pues no, no estamos por
eso. Hoy día casi nadie en esta sociedad está por esto, y menos
lo iba a estar yo con el montón de trabajo que tengo, y le
aseguro que tengo mucho, no sabe usted cuánto si usted viniera
detrás de mi cada día.

(Més remor de veus i petit aldarull)

Queremos hacer política responsable, y usted me lo ha
preguntado y yo se lo he dicho, pero he dicho que no la iba a
convencer, si yo ya lo sabía que no la iba a convencer. 

Electoralismo. Mire usted, la gente votará lo que quiera y
votará en consecuencia de lo que se haga, eso es lo que hará la
gente, porque usted toma a la gente por tontos y no lo son,
estoy segura de que no lo son.

(Més aldarull a la sala)

El plan de inmigración, señora, hay que desarrollarlo; está
escrito y hay que desarrollarlo, y eso es lo que hacemos
nosotros cada día, intentar desarrollarlo. 

Yo no digo que he nacido enseñada, pero sí le digo que
estoy aprendiendo muchísimo, mucho, y no es a cazar votos
porque no lo he hecho nunca. Toda mi vida..., 17 años estoy
procurando cosas buenas para la gente, y ahora al final de mi
vida profesional, como usted piensa, pues no voy a cambiar la
táctica, así de claro.

(Més aldarull)

Mire, y un día de éstos la voy a invitar a que venga usted a
las jornadas de participación, para que usted sepa lo que
realmente piden los inmigrantes. La voy a invitar y verá usted
lo que piden los inmigrantes en gran parte. La tardanza del
Gobierno en resolver -por ejemplo- resoluciones: cuatro meses
si no se recurre y año y medio si se recurre; pedir una cita
previa, ya lo podría yo hacer, de dos a tres meses; permisos
permanentes, cinco años; reagrupación familiar, ocho meses
como mínimo y dos años si hay recurso; traer a su mujer aquí
un señor, un inmigrante que se ha desplazado, traer a su mujer
un año y siete meses, más un año más porque tiene que tener
residencia renovada. Mire, hijos, para adquirir la residencia de
los padres, algo que viene innato siempre en una cartilla de

sanidad o en cualquier sitio, en cualquier prestación social, aquí
ustedes los hacen ilegales durante dos años, y a los dos años
empiezan a adquirir los menores la residencia de los padres.
Nacionalidad española, más de tres años para tener el DNI y un
año...

(Remor de veus)

...y mire..., y mire usted, a un ciudadano que nace en esta
comunidad, que nace, que es ciudadano de aquí -le estoy
diciendo lo que piden los inmigrantes, usted me dice lo que
piden los inmigrantes y yo se lo estoy diciendo-, que nace en
esta comunidad, un año para poder ser ciudadano cuando ha
nacido aquí.

Mire, ustedes anunciaron precipitadamente la
regularización...

(Continua la remor de veus)

...extraordinaria y sembraron en los inmigrantes alarma,
despidos, efecto llamada y fraude. Descuidaron sin las debidas
precauciones nuestra frontera. Omitieron consultar a los socios
europeos, somos europeos; trabajar en políticas comunes
europeas. Omitieron consultar a los ayuntamientos receptores
de inmigrantes cuando hicieron la regularización. Hicieron un
lío a los ayuntamientos y también otro lío a los inmigrantes.
Lograron la máxima descoordinación y desconsideración en los
vuelos que tuvieron desde Canarias; todo el mundo leímos los
periódico, por favor, ¡qué lío! Omitieron tomar medidas
sociales de integración con su debida financiación, y seguimos
sin tener financiación: este gobierno tiene que asumir
absolutamente todas las prestaciones de los inmigrantes,
180.000, i no tenemos suficiente pero los estamos poniendo.
Ponen a la administración en situación límite, y mire usted, en
69 días lo único que lograron es que la mitad de las personas
que tenían derechos no los tuvieran. Y crean muchas falsas
expectativas que no hacen. 

Mire, hagan políticas con planteamientos buenos, que sean
acordes con la Unión Europea, con la política común europea,
que somos europeos; con legalidad, con legalidad, siendo
responsables de una inmigración ordenada en una sociedad
abierta...

(Continua la remor de veus)

...con más derechos para los extranjeros que vienen, que ya
tiene bastante con sentir el trauma que se produce cuando dejan
su país. Con realismo, con capacidad de acogida en el mercado
de trabajo, no como hacen ustedes que... Pero si nosotros
estamos atendiendo a todos los inmigrantes aquí y no sabe
usted cómo, no sabe usted cómo.

(Més remor de veus)

Usted no lo conoce..., usted no lo conoce. Pregúnteselo a
ellos, pregúnteselo a ellos.

EL SR. PRESIDENT:
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Un moment, un moment. Un momento, Sra. Consellera.
Sra. Consellera, un momento...

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Y hablamos...

EL SR. PRESIDENT:

Un momento, Sra. Consellera. Pregaria que deixin parlar la
Sra. Consellera de la mateixa manera que tothom ha escoltat el
que han volgut dir els altres intervinents. Moltes gràcies.

(Remor de veus i aldarull)

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Hablamos de personas. La inmigración es una realidad.
Atendamos a una oferta que necesita de los inmigrantes, y
además al inmigrante con el trato digno que se merece, eso es
lo que tenemos que hacer, con el trato digno que se merece, no
como lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia...

(Intervenció inaudible)

Sra. Rado, li prec, per favor, silenci.

(Conversa inaudible)

Sra. Rado, per favor...

III. Moció RGE núm. 2976/06, presentada pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a gestió
de l'hospital de Can Misses, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 18/06.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
2976/06, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a gestió de l’hospital de Can Misses,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 18/06. Té la
paraula, pel grup presentant, el diputat Hble. Sr. Miquel
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
és una moció en positiu que tracta de fer propostes per millorar
la gestió i el funcionament de l’hospital de Can Misses, per
altra banda com haurien de ser totes les mocions. I voldria
advertir prèviament que acceptarem, si el grup que té la
majoria, del Partit Popular, ho vol, votació separada dels
diferents punts, perquè tot i que creim que tots els punts són
necessaris, també som perfectament conscients que el Grup

Parlamentari Popular pot tenir dificultats per votar a favor
d’algun punt. En concret m’imagín que, tot i que saben que és
absolutament cert, no reconeixeran públicament la persecució
política que s’ha fet contra professionals de l’hospital de Can
Misses. 

Per tant, ja els dic, acceptam la votació separada;
entendríem que no votassin aquest punt. Tampoc no hem
demanat que se substituís el gestor de l’Hospital de Can
Misses; ens és igual la fórmula que adoptassin. En tot cas el
que ens agradaria és que s’acabi amb la persecució de
professionals per motius ideològics o per motius de discrepar
amb la línia que està portant el gerent d’aquest hospital. Ens val
qualsevol de les fórmules, però allò cert és que mentre hi hagi
aquest clima laboral dins l’hospital de Can Misses és difícil que
totes les propostes que es facin de millora del funcionament
puguin anar endavant. Si no hi ha un mínim consens, si no hi ha
unes relacions laborals mínimament tranquilAles, és difícil que
això vagi endavant.

Una altra qüestió que hem de dir d’aquesta moció és que ha
tengut una virtut abans que jo pujàs aquí a defensar-la; la virtut
que ha tengut ha estat la de canviar l’ordre del dia previst per
tal d’incloure’n una del Partit Popular sobre el mateix tema que
no estava prevista, però, bé, no s’han volgut quedar fora. Ja
està bé que se’n parli aquí, d’aquesta moció del Partit Popular
també en relació al mateix hospital.

I abans d’entrar en els punts concrets volia fer referència a
dos temes. Un, ja el vaig dir a la interpelAlació, al debat de la
interpelAlació el passat dia 11 de març: comentava que, tot i no
ser uns mesos punta, tot i no haver-hi epidèmia de grip, el mes
de març es desviaren pacients cap a una policlínica privada
perquè ja no cabien a planta i no cabien a urgències, aparcats
mentre hi hagués una habitació de planta. Per tant comença a
ser un problema urgent la falta d’espai, la falta d’habitacions.
Bé, idò, resulta que la setmana passada surt en premsa que altra
vegada es desvien pacients cap a la mateixa policlínica privada.
I la segona qüestió una mica prèvia a què volia fer referència i
que vaig tractar també a la interpelAlació és que vaig parlar del
fet que el mamògraf de l’hospital de Can Misses no funcionava
i es desviaven les pacients que s’havien de fer una mamografia
a la clínica privada. La Sra. Consellera em va dir que s’havia
espenyat, que s’estimava més que en lloc que les dones esperin
per fer-se una mamografia derivar-les a la policlínica, “i per a
la seva tranquilAlitat -em diu- diré que ja està contractat el
mamògraf que ha de substituir el que s’havia espenyat”; i ara
veim el butlletí oficial del dia 29 que, efectivament, s’ha fet un
contracte perquè es facin de manera permanent en aquesta
policlínica privada. Anam bé, per aquest camí.

Bé, passant al tema dels punts de la moció sobre la
persecució, per més que vostès la neguin hem de deixar
constància que com a mínim, com a mínim, hi ha hagut set
destitucions de càrrecs professionals que s’han produït des que
hi ha aquesta gerència, set destitucions de càrrecs professionals.
També hi ha hagut com a mínim dos professionals amb càrrecs
importants que han deixat el seu lloc de feina per l’ambient que
s’havia creat, i també hi ha hagut un cas absolutament
lamentable d’un cardiòleg al qual se li obre un expedient, que
jo no entraré en si l’expedient és correcte o és incorrecte, però
passa una cosa molt greu: que com que aquest cardiòleg resulta
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que era d’un sindicat determinat, es va utilitzar com a moneda
de canvi per tractar que el seu sindicat deixàs de fer pressió,
deixàs de fer reivindicacions. És un fet realment greu que va
dins aquest clima de persecució política i personal.

Bé, passam al segon punt de la moció. És instar la
conselleria a garantir els drets de les organitzacions sindicals
dins l’hospital. Com vaig dir a la interpelAlació, resulta que no
es dóna la informació a la qual legalment tenen dret els
sindicats, no es negocien les condicions de feina, no es
negocien les contractacions, no es té en compte ni la junta de
personal ni especialment determinats sindicats als quals tenen
especial mania. I el portaveu del Partit Popular, davant
d’aquesta persecució, el que va dir a la passada sessió és que
s’havien posat al seu lloc dues persones, dos prebosts -es deia-,
del Partit Socialista i de Comissions Obreres. Bé, si posar en el
seu lloc és posar una persona que és un magnífic tècnic que ha
fet una magnífica feina a un despatx amb una tauleta i res més,
mesos i mesos sense donar-li cap feina..., per cert,
independentment que jo crec que la gent té dret a afiliar-se al
partit o al sindicat que cregui més convenient, hem de parlar de
gent que jo no sé si està afiliada a algun partit o no, però
evidentment no tenen cap càrrec de responsabilitat dins cap
partit, i hi ha professionals -segurament no és el que pensava el
Sr. Munar, perquè n’hi ha hagut altres-, però professionals
magnífics, amb gran prestigi dins l’hospital, que els tenen a un
despatxet sense funcions a fer.

Tercer punt: ampliació de la plantilla orgànica de l’Hospital
de Can Misses. Com vaig dir també a la interpelAlació hi ha
llocs de feina que amb contractes precaris estan rotant de
manera continuada, que són llocs de feina estables i necessaris
i no es cobreixen, i no es cobreixen aquests llocs de feina. Per
tant, una ampliació de la plantilla orgànica de l’hospital de Can
Misses, i quan hi ha serveis que s’amplien, la qual cosa està
molt bé, com pediatria, resulta que el personal no està encantat
de la vida, com es va dir aquí, sinó que està aclaparat perquè
augmenten les feines i hi ha el mateix personal.

El següent punt, augmentar els serveis que es presten des
d’aquest hospital: ressonàncies magnètiques, neurocirurgia,
cirurgia maxilAlofacial. Insistim en una altra cosa que ja vaig dir
i que no se’m va respondre en cap moment: Hospital d’Inca,
nou hospital de Menorca, amb una població menor, tenen
ressonància magnètica, està prevista la ressonància magnètica,
segurament perquè allí no hi ha una clínica que té interessos,
que s’ha de protegir. Per què no n’hi pot haver a l’Hospital de
Can Misses d’Eivissa? Neurocirurgia i cirurgia maxilAlofacial;
l’argumentació per part del Partit Popular és que això es pot fer
només a una clínica privada perquè són els que poden
contractar els cirurgians que facin una operació un dia sense
que estiguin allí en plantilla. Bé, això és una cosa que es pot fer
des de la medicina pública, és perfectament possible si el que
es vol és potenciar la medicina pública; si el que es vol és
afavorir algun negoci privat, aquesta és una altra cosa.

L’últim punt és instar la conselleria, en un termini concret
perquè ja està bé de parlar-ne, en un termini màxim de tres
mesos, a fer una proposta d’equipaments hospitalaris per a
Eivissa i Formentera. Posam aquí Formentera també a pesar
que l’hospital està en marxa perquè evidentment des de Can
Misses s’haurà de continuar donant servei a Formentera. I

remetre -la proposta que feim- remetre-ho als grups
parlamentaris per tal de trobar un acord; això creim que sí
tendria sentit i no aquell eteri pacte per a la salut amb el qual
ens varen estar entretenint diversos mesos. Això tendria sentit:
podria haver-hi un acord i treure-ho de les companyes
electorals, del partidisme sobre aquest tema. Si presenten un
projecte concret, es discuteix amb els grups parlamentaris,
potser, guanyàs qui guanyàs les eleccions, resulta que aquestes
millores es farien, que aquest projecte de futur per a l’hospital
de Can Misses hi seria i no passaria, com el fet lamentable que
el nou hospital de Son Dureta es canvia el projecte després de
les eleccions, i quan duim quasi tres anys de legislatura ni s’ha
fet res a Son Dureta ni s’ha començat Son Espases. És una
proposta molt concreta que feim a tots els grups, lògicament,
però especialment al Grup Parlamentari Popular i que podria
servir per tenir un projecte que no fos qüestionat per ningú i
unes línies d’actuació per als propers anys que no haguessin de
canviar perquè canviàs el govern de la comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Socialista
ha presentat una esmena d’addició, RGE 3311/06. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. El nostre grup ha presentat una esmena
d’addició a la moció del Sr. Ramos, com a continuació de la
intervenció que vam tenir des d’aquesta mateixa tribuna fa
quinze dies sobre Eivissa i, concretament, sobre els serveis
d’hemodinàmica. Vull dir primer que hi ha un error de
transcripció, perquè parla d’un conveni de “dermodinàmica”,
que és una paraula que jo desconeixia fins ara i que no sé ben
bé què significa, el cert és que és un conveni
“d’hemodinàmica”.

Nosaltres demanam que el Govern de les Illes Balears
reconsideri el conveni d’hemodinàmica amb la clínica privada
d’Eivissa i a seguir els arguments del cap de servei de
Cardiologia de l’hospital de referència d’aquesta comunitat. No
deim en cap moment que no es faci un conveni, no deim que no
s’hagi d’estudiar, l’únic que deim és que s’hauria de
reconsiderar com s’ha fet. No entrarem en aquest moment, una
altra vegada avui, a dir els arguments que vam dir fa quinze
dies, i que no són nostres, com vostès saben, sinó que són del
doctor Betancourt, del doctor Seguí i del mateix ib-salut en el
moment que va donar com a dolents els arguments que es
donaven per fer aquest conveni. Nosaltres demanam
senzillament que es reconsideri, que es revalori aquest conveni,
que s’emprin criteris tècnics de qualitat de servei, com es fa en
el propi ib-salut, i moltes vegades no en els centres concertats;
que es valorin els criteris que va manifestar l’avui expresident
de la Societat Espanyola de Cardiologia, que no va dir, com
s’ha dit, carta blanca per a aquest conveni, sinó que va donar un
cúmul de punts que s’havien d’acomplir que no s’acompleixen.
I que se segueixin els criteris, com no pot ser, pensam nosaltres,
d’altra manera, del servei de referència d’aquesta comunitat
autònoma, que manifestam que és un gran servei sempre, que
tot és molt bo a l’hospital de referència, però en el moment que
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se li demana l’opinió no es reflecteix mai l’opinió, i en aquest
cas concret menys, tal com vaig llegir l’altre dia les
declaracions sobre l’article, perdó, l’informe del doctor
Betancourt.

Per altra part, sobre els punts que ha presentat a la moció el
Sr. Ramon, nosaltres estam d’acord a condemnar les
destitucions arbitràries que s’han fet, i sabem que sí s’han fet.
Pensam que s’han de garantir els drets de les organitzacions
sindicals de l’hospital d’Eivissa igual que a tots els altres
hospitals. I també ampliar la plantilla orgànica de l’hospital
perquè és necessària, també si, estam d’acord amb el quart
punt, el qual diu que s’hagi de dotar Eivissa de ressonància
magnètica, de neurocirurgia i cirurgia maxilAlofacial que
pressuposo que ja deu estar concertada amb una clínica
privada.

Per cert, i entre cometes, Sr. Ramon, la ressonància
magnètica a Menorca també està concertada, i a l’hospital nou
no sabem si serà pròpia o serà concertada.

I per últim, l’últim punt que presenta el Sr. Ramon sobre el
termini de tres mesos per fer una proposta d’equipament, jo
crec que fa vuit mesos ja van dir que s’estava fent, va dir la
consellera, i que el tendria en breu temps, per tant no sembla un
temps esbojarrat. Per tant, nosaltres donarem suport a totes les
propostes que fa el Sr. Ramon a la moció i, una vegada més, dir
que el que demanem és que es reconsideri i es revalori
seriosament, des del punt de vista tècnic, els informes
especialment que s’han fet sobre hemodinàmica i es prenguin
les mesures oportunes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Tenen ara la paraula els grups
que no hagin presentat esmenes, per un temps de deu minuts.
En primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt, que no hi és; el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta moció, Sr. Ramon,
me recorda que o bé ens han enganyat o bé qualcú ha fracassat,
perquè des del primer moment que aquest govern del Partit
Popular torna comandar la responsable de la Conselleria de
Sanitat ens ha parlat de voluntat de transparència, de voluntat
de consens, de voluntat d’arribar a acords, de voluntat de
pactes i realment tots els punts que vostè posa aquí no es veu
per a res aquesta voluntat, per tant o ens ha enganyat fins ara o
ha fracassat en la seva gran voluntat.

El primer punt de la moció, condemnar les destitucions
arbitràries i la persecució política contra els professionals que
treballen a Can Misses hi estam totalment d’acord, la
persecució política i les destitucions arbitràries, a més de ser
ilAlegals, entenem que són contràries a aquest principi de
transparència i de consens que nosaltres esperam que encara
existeixi dins la conselleria. A no ser que la transparència, el
que entén el Partit Popular per transparència sigui que li és

igual que se sàpiguen que passen aquestes coses, però en
principi tampoc no pareix que és això, perquè el segrest de la
revista Salut i Força, que precisament parlava d’això, per tant
tampoc la transparència no arriba fins aquest punt. Per tant, no,
nosaltres compartim amb vostès la necessitat de condemnar-ho.

El segon punt, de garantir els drets de les organitzacions
sindicals de l’hospital de Can Misses, especialment pel que fa
a informació i negociació de les condicions de treball, vull dir,
és evident que la Conselleria de Salut i qualsevol conselleria ha
de garantir el dret de les organitzacions sindicals, però aquí
tampoc no hi ha voluntat o si hi és no s’ha vist. I això passa no
només a Can Misses, passa a altres bandes, ho sabem i ens hem
reunit amb responsables, amb persones d’altres hospitals en què
també passa; és que, no només no ho garanteixen sinó que ho
impedeixen de vegades quasi físicament, impedint accés,
impedint materials, per tant és trist. Fins i tot sabem que hi
hagut sancions de la Delegació del Treball perquè passaven
aquestes coses, però ells continuen, molt de parlar de
transparència i de consens però aquestes coses no basta parlar-
ne, s’ha de dur a terme i de moment no ho han duit a terme. Per
tant, jo insistesc que ens enganyaven.

El tercer punt, ampliar la plantilla orgànica de l’hospital de
Can Misses. És evident que per atendre les necessitats actuals
s’ha d’ampliar, l’increment de població ha de suposar també
l’increment dels serveis i l’increments dels serveis evidentment
de personal. Però l’actual equip de la conselleria no ho entén
així, perquè l’exemple de pediatria és clar, han ampliat els
espais per poder donar més servei, ara sí els malalts, els infants
i les famílies que els acompanyen estan més amples, però de
servei tenen el mateix perquè no hi ha més personal. Per tant,
sí que és necessari aquest increment de personal perquè aquesta
manca de personal, afegida a les contractacions temporals i
moltes vegades en precari de llocs de feina, que són, damunt la
plantilla, són de caràcter permanent, suposen una manca
d’atenció molt important als usuaris, no propi d’una conselleria
de salut del segle XXI. Crec que l’hospital d’Eivissa era dels
més ben considerats d’aquesta comunitat i els ciutadans
d’Eivissa i Formentera mereixen que, com a mínim, tenguin la
mateixa atenció que la resta d’illes.

Després, referent a dotar l’hospital de Can Misses dels
serveis de ressonàncies magnètiques, neurocirurgia i cirurgia
maxilAlofacial, a Eivissa i Formentera hi haurà un únic hospital,
perquè a Formentera sí que és ver que li deim hospital, però
tots sabem que és un centre d’especialitats. Per tant, l’únic
hospital que ha d’atendre la població d’Eivissa i Formentera
hauria de donar els serveis necessaris i això, des del nostre punt
de vista, passa per comptar amb aquestes especialitats dins
l’hospital, no fora de l’hospital. Però tenim un problema aquí,
Sr. Ramon, i és que el Partit Popular que comanda ara al
Govern no aposta per la sanitat pública, ho sabem, ells
prefereixen invertir en serveis privats; en lloc de dotar els
hospitals públics per garantir que les necessitats quedin
cobertes sempre, prefereixen desviar pacients a serveis privats,
mentre puguin pagar ..., clar, els pacients són atesos ara si es
pot pagar, però si no tenim aquests serveis dins els nostres
hospitals hi haurà un dia que tal vegada no podran ser atesos,
en canvi si els tenim dins la xarxa pública sí que hi ha garanties
que sempre puguin ser atesos, però el Partit Popular no va per
aquest camí.
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Llavors, referent al punt cinquè, instar el Govern a elaborar
una proposta d’equipaments hospitalaris per a Eivissa i
Formentera i que es remeti als grups parlamentaris, jo crec que
és bàsic i fonamental per garantir l’atenció sanitària dels
ciutadans i ciutadanes que hi hagi una planificació, una
proposta. Existeix un pla d’infraestructures sanitàries que
hauria d’anar acompanyat d’aquesta proposta d’equipaments,
de tots, no només els d’Eivissa, de tots -per ventura hi va, però
nosaltres ho desconeixem, en els papers que ens varen enviar
a nosaltres ja no hi eren-, perquè els equipaments faran possible
que els espais siguin realment allò que han de ser, un servei en
condicions. I l’única manera, ja ho hem dit abans, és que
estiguin dins la xarxa pública aquests serveis i aquests
equipaments per poder funcionar.

I ja dins l’esperit aquest de consens que fa temps que es
parla dins la Conselleria de Salut, és lògic que des d’Esquerra
Unida es demani que aquesta proposta es remeti als grups
parlamentaris; nosaltres li donarem suport i esperam que el
Partit Popular també, perquè sempre se’ns ha parlat de consens
i de voluntat de pacte i d’aquestes coses.

I ja me referiré també un moment a l’esmena que ha
presentat el Sr. Gascón referent a reconsiderar el conveni
d’hemodinàmica. Un diputat del Partit Popular sol utilitzar com
a argument que ni el Sr. Ramon ni una servidora som del món
sanitari, perquè això pareix que no ens legitima per parlar de
temes de salut, i és curiós perquè si només està legitimat per
parlar de temes de salut, nosaltres evidentment que no
compartim els arguments que sol utilitzar perquè ni vós ni jo
parlam mai de salut, ni de medicina, sempre parlam de política
sanitària, però és curiós perquè precisament va ser un metge, un
cardiòleg, el que va demanar això que ara demana el Partit
Socialista a través de l’esmena i no se li va fer cas, i és el cap
de servei de Cardiologia. Per tant, si hem d’escoltar els que
saben de medicina, crec que en aquest cas seria important que
el Partit Popular escoltàs també, o a veure si només escolten
aquells que tenen el carnet dins la butxaca.

Jo crec que els arguments que heu exposat els dos, tant el
representant d’Esquerra Unida com el del Grup Socialista, són
prou important i prou contundents que jo no m’ampliaré,
simplement dir que donarem suport a aquestes propostes que
heu presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Abans de començar la intervenció, voldria fer dos preàmbuls:
un és que el Partit Popular no ha en cap moment defugit de la
seva ideologia ni del seu programa electoral. Nosaltres no ens
amagam de dir que som un partit lliberal, que utilitzam totes les
eines que estan a l’abast de l’administració, públiques o
privades, per donar un bon servei al ciutadà, perquè el que
compta és l’usuari, no és el modus operandi, és l’usuari: està

satisfet? Sí. Amb quins mecanismes? Els que siguin necessaris,
els que estiguin a l’abast del sentit comú i de la bona gestió. Un
sol malalt que vostès puguin dir que ha estat atès a un centre
públic, perdó, privat, amb targeta de la Seguretat Social, per
tant públic, que hi hagi anat en contra de la seva voluntat o que
no hagi estat ben atès, per favor venguin i diguin noms,
llinatges, centre, dia i hora, si no, no teniu autoritat moral per
seguir amb aquesta insistència a veure, si per amunt i per avall.

(Petit aldarull)

Vostès tenen la seva responsabilitat política, nosaltres tenim
la nostra, no ens amagam, som lliberals, donarem un servei als
ciutadans amb les eines que considerem adequades per donar-
los un bon servei.

Segon tema, la diferència, nosaltres tenim molt clar que hi
ha una especificitat a les Pitiüses, allò que de vegades, des del
punt de vista tècnic pot ser correcte, des del punt de vista de la
política-gestió no és correcte, i m’expressaré. Quan el
professional que va fer el seu informe damunt l’hemodinàmia,
va fer el seu informe, era un informe tècnic molt ben fet i des
del punt de vista strictu sensu tècnic està molt ben fet, però la
responsabilitat de la consellera és pensar en els usuaris, no
només en els doblers, no només en optimitzar gestió; si
nosaltres aconseguim que 50 persones que s’han de desplaçar
amb un avió i han de fer un trull de por per ser ateses, es poden
atendre en el seu entorn amb una targeta de la Seguretat Social,
càrrec zero a la seva cartera, és de sentit comú i per tant el
Grup Popular suportarà ad limitum la consellera sempre que
prengui aquestes sàvies decisions que, des del punt de vista
tècnic, poden tenir qualque interrogant, des del punt de vista de
la política-gestió no en tenen cap ni un. L’obligació de la
consellera quan pren una decisió és escoltar el tècnic i veure la
necessitat de l’usuari i actuar en conseqüència, i actua en
conseqüència perquè 50 persones que havien de fer
desplaçaments costosos, llargs i complicats per la seva
casuística personal i familiar han pogut ser atesos dins el seu
entorn. Crec que amb això és que ja no fa falta ni discutir tres
segons més.

Condemna de les destitucions arbitràries, etcètera. Sr.
Ramon, som a un estat de dret, això és una societat avançada,
està estructurat pràcticament tot, dos sistemes avalen el
macrosistema demòcrata, un és el sindicat i l’altre és la justícia;
si vostès consideren que el que diuen, per activa i per passiva,
és cert, jutjats o que els sindicats facin el que han de fer. Quan
això no es dóna és perquè intentau, amb aquest llenguatge de
defensa de no se sap què, miri, la realitat objectiva, si això és
així, jutjats i que els sindicats facin la seva feina. Nosaltres no
entrarem en el petit detall, perquè la política que nosaltres feim
és una política de macrovisió i de descendir sempre que els
mecanismes democràtics funcionin i en aquests moments no hi
ha un sol element que faci pensar que està en perill res de tot el
que deis.

Segon punt, garantir el dret de les organitzacions sindicals.
Miri, això és un llenguatge que a mi me pareix bé, perquè
vostès estan en aquesta dinàmica ara de què a Eivissa i
Formentera hem de donar a entendre que allò és una república
bananera, miri, aquestes Pitiüses estan ben governades, estan
ben governades des del Govern balear que ha fet una estructura
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i una política sanitària com mai hi havia hagut fins ara en
aquesta comunitat, i això sé que els dol, però és exactament
així, i amb un consell insular que sap perfectament el que ha de
fer i que té la capacitat de negociar permanentment amb el
Govern el que sigui millor per a les Pitiüses. Però li diré, a
nivell insular estan establertes reunions mensuals, referides a
contractació laboral i a salut laboral a les quals prèviament es
demana a tots els sindicats si volen inserir qualsevol punt dins
l’ordre del dia i es respecta aquest punt de l’ordre del dia i que
sempre que volen són rebuts per l’equip directiu a demanda de
qualsevol dels seus sindicats, i vostè sap, perquè sol està ben
informat en aquest tema, que això és així. Per tant, no entenc
aquest batibull.

Però encara li diré més, a nivell comunitari l’ib-salut té
l’escandalosa xifra de vuit meses de negociació, és que són vuit
meses de negociació que discuteixen sectorialment totes les
matèries que els sindicats proposen, amb la singularitat que, a
demanda de Comissions Obreres, se’ls ha permès assistir per
vídeo-conferència a totes aquelles que ho han solAlicitat, per
favor, això no s’havia vist mai. És a dir, a una d’elles fins i tot
Comissions per vídeo-conferència pot inserir tot el que vulguin
en el punt del dia. I vostès diuen que hem de garantir els drets
d’organitzacions sindicals? Perdonin, però, a quin món viuen
vostès?

Tercer punt, ampliar la plantilla orgànica. 26 d’abril,
s’informa els sindicats que l’ib-salut ha consolidat la plantilla
a tota una sèrie de personal de diferents categories, amb
l’objecte d’establir l’ocupació i disminuir la contractació
eventual, 26 d’abril. Per cert, dit, la Junta tecnicofacultativa, dit
pels propis sindicats, molt ben acollida i molt contents i
satisfets per aquesta mesura. En tres anys s’han incrementat
totes les plantilles i encara estam a l’espera de millorar-ho,
especialment en primària, amb l’obertura de nous centres com
Formentera, Eivissa, Sant Antoni, Sant Josep i Sant Jordi. Això
és la realitat d’avui, la resta és fer volar coloms; avui, els
sindicats, la Junta tecnicofacultativa, dia 26 d’abril, suporten
majoritàriament la decisió de l’ib-salut de consolidar una part
de la plantilla i del personal a diferents categories i aplaudeixen
tot el que s’ha fet en aquest sentit fins aquest moment.

Quart punt, dotar l’hospital de Can Misses dels serveis de
ressonància magnètica, neurocirurgia i cirurgia maxilAlofacial.
Perdoni que m’aturi, Sr. Ramon, una cosa de vegades és el que
pensen els polítics que hauria de ser i l’altra és el que és la
realitat; vosaltres vàreu tenir quatre anys, durant aquests quatre
anys maxilAlofacial i neurocirurgia va seguir estant en mans dels
convenis amb les estructures privades, i això vostès ho saben i
venen aquí a demanar el que saben que no és correcte. Vostè
vol tenir un neurocirurgià, que ja li avanç que no el trobarà, de
la pública que se’n vulgui anar a Eivissa a estar tres dies
aturadet perquè un dia faci una intervenció, això no és ni tan
sols de sentit comú.

Mamògraf, perdoni, el mamògraf s’ha demanat en aquests
moments auxili a la privada perquè tenen el mamògraf trencat,
espatllat, per tant quan això estigui resolt es tornarà al moment
anterior, però no és que vulguem externalitzar aquest servei.
Aquest servei l’hem externalitzat per una bona gestió d’aquesta
consellera, que ha tengut la sensibilitat que perquè les persones
ateses, ciutadanes amb problemes greus puguin ser ateses, ha

fet un conveni, a més del que li costa el mamògraf, la reparació
i el nostre personal que està aturat perquè no té el mamògraf, de
demanar ajuda a la privada. Això és la política lliberal que
priva l’atenció als malalts, no les intervencions espúries i que
no diuen res més.

(Petit aldarull)

Elaborar, en el termini de tres mesos, una proposta
d’equipaments hospitalaris. Mirin, la consellera els va fer una
oferta al principi de legislatura, per indicació del nostre
president Matas, d’un pacte per la salut; l’esquerra sempre té la
mateixa vocació, s’asseu a una taula i diu: escolta, o dius això,
això i això o m’aixec. Perdoni, això no funciona així i sobretot
quan vostès són oposició. La Conselleria de Salut, que no tenia
cap necessitat de pacte de la salut, perquè té majoria absoluta,
va tenir l’elegància i la capacitat de proposar un pacte de la
salut, del qual s’aixeca l’esquerra o una part de l’esquerra dient:
si no feis això, nosaltres ens anem. El que no podeu és venir
aquí a demanar pactes per la salut en allò que vos interessa i en
canvi en el que no vos interessa dir que és que no volem pactar.
Nosaltres volem pactar sempre, per això hi ha un grup de
treball que demana per treballar en una cosa que és molt
important, que és el que he dit abans, que és l’especificitat de
les Pitiüses que vosaltres vos negau a voler entendre, moltes
vegades allò que tècnicament és correcte s’ha de rebatre per
donar els dos eixos que en aquest moment dominen en
l’estructura política de la consellera Castillo, que és apropar als
ciutadans els serveis i procurar tenir en compte l’augment de
població, que és impressionant, el major de tota la comunitat i
l’especificitat d’aquesta població. Perquè vostès saben que a
l’estiu l’allau de turistes que demanen servei és impressionant.

Per això, la consellera, que no vol pegar cops de cec, ha
demanat, i tothom hi ha estat d’acord, un grup de treball que el
que fa en aquests moments, precisament, és això, és asseure-se
i estudiar en profunditat quin és el nou escenari per a després
prendre decisions, sense abdicar de les que ja estan preses. S’ha
inaugurat allò de pediatria, s’obrirà allò de diàlisi; és a dir, la
conselleria, amb la Sra. Castillo endavant, primer fa el que ha
de fer per planificar, però sense deixar l’atenció diària. Per tant,
me sap molt de greu, però no acceptam l’esmena pel que he dit
abans i no acceptarem cap de les propostes, perquè no fan més
que intentar fer volar coloms.

Nosaltres hem estat coherents, correctes i els hem convidat
en un principi a participar en un pacte de salut sense
condicions, però que el perdedor que a més a més posi
condicions no és, per definició, ni tan sols intelAligent.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Gràcies, Sr. President. Sr. Munar, el darrer que esperava és
que vostè m’explicàs les possibilitats de les Pitiüses, de ver, ja
que m’expliqui aquestes coses, me pot explicar el que vostè
vulgui, ja després d’aquest coneixement de la situació, que
m’ho expliqui vostè, bé.

M’he de pronunciar sobre l’esmena del Grup Socialista i dir
que, lògicament, estam d’acord amb l’esmena del Grup
Socialista, és un tema que havíem tret en altres ocasions, que
amb una moció que no pot ser massa llarga doncs no ho havíem
inclòs, com tampoc havíem inclòs referències al bloc quirúrgic
de Can Misses, però estam absolutament d’acord amb aquesta
perquè sigui com a una addició, com a un punt més, que sigui
rebutjada pel Grup Parlamentari Popular, perquè ha dit que les
rebutjaria totes, tot i que després ens vendran contant la
pelAlícula de la proposició que han colAlocat avançant-se sobre
el que estava previst, per anunciar que seguiran fent estudis,
però sense adoptar cap compromís concret de cara als
ciutadans.

El Sr. Munar ens ha dit una vegada més el que ens repeteix
habitualment, que és un partit lliberal, neolliberal diria jo, però
això rai, que del que es tracta és que els pacients siguin atesos
allà on sigui, a la pública o a la privada. I me diu que no hi ha
ningú que hi hagi anat contra la seva voluntat. I quan la gent no
té cap alternativa, com es mesura això de la voluntat de la gent
d’anar a un lloc, Sr. Munar, quan un no té cap alternativa? O
quan resulta que en té, tal vegada esperant una miqueta més i
no se li ha explicat a ningú? Com ho feim en aquests casos, sí,
Sra. Consellera, quan resulta que hi ha dues possibilitats, però
al pacient només se l’informa d’una?

I per cert, des d’aquesta tribuna no, però, Sr. Munar, si vol
una relació de gent descontenta, descontenta que l’hagin duit a
la privada o amb problemes que han tengut que segurament no
haurien tengut a la pública, jo li pas una relació, sense fer cap
estudi, jo no estic a la conselleria, de la gent que en parla, de la
gent que en parla i que me conta els seus casos, amb això li puc
passar una relació de gent descontenta.

I amb l’hemodinàmica, tornant al que deia d’això; bé, jo
crec que era molt assenyada l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista que vostès tampoc no accepten. Però mirin, si és
millor per qüestions socials fer-la a Eivissa que no fer-la a Son
Dureta, que no ho estic dient, però resulta que si es pot
desplaçar un metge a fer la intervenció a una clínica privada,
doncs millor seria, posats a fer-la a Eivissa, fer-la a Can Misses
que, com a mínim, si hi ha complicacions, hi ha una UCI en
condicions, cosa que no sé si es pot dir d’altres llocs. Però
queixes moltes.

Estat de dret, i si vostès diguessin això, perquè no van als
tribunals? No, miri, nosaltres no, però ja hi ha qui hi va, per
això li vaig dir l’altre dia, sentències del Tribunal per
contractacions arbitràries, per no respectar el dret dels
sindicats; hi són, i vostès no les acaten, les recorren. El
Tribunal Superior diu el mateix i vostès les acaten aparentment
i segueixen fent exactament el mateix. Inspecció de Treball, el
mateix, s’estan plantejant alguns sindicats, no sé si ho han fet,
d’anar als jutjat d’instrucció. O sigui, Inspecció de Treball,
Jutjat del Contenciós, Sala, Tribunal del Contenciós,
resolucions, sentències i no en fan ni cas, simplement el dret

que els informin, que en les contractacions les sentències són
per això, perquè en les contractacions no els informen, no els
deixen participar en els sindicats, està escrit i no ho fan. Per
tant, sí que hi ha qui hi va als tribunals i li donen la raó, però no
hi ha manera de què vostès li facin cas.

Pacte per la salut, que des de l’esquerra ens vàrem aixecar.
Bé, jo crec que des del principi se li va dir una cosa al pacte per
la salut, segurament el tema més important de la legislatura, el
que té un major pressupost, és el nou hospital de referència.
Clar, mal començament té si sobre el tema fonamental deim,
sobre això trencam el pacte que hi havia i feim allò que ens
dóna la gana. Però ara volem pactar qüestions secundàries i
vostès ens tenen entretenguts en qüestions absolutament
secundàries. Ens presenten el Pla d’infraestructures, quan ja
l’han presentat, ja l’han publicat i a més, no recullen aquestes
coses que veurem a continuació i que duen vostès ara. Jo
pensava sincerament que aquesta la votarien a favor,
sincerament tres mesos, des de l’estiu passat que en parlen, si
nou hospital o si estudis. I aquí insten a iniciar els estudis
que..., home! Una mica de serietat. 

Què volen fer vostès? Ho saben? O vostès volen que es
degradi l’Hospital de Can Misses perquè la solució és construir
una nova clínica privada, o ampliar serveis? Ho saben? Idò ho
presentin aquí. Vostès tenen el Govern, home! Però pareixia
lògic, si volien pactar determinades coses i seria bo que es
deixessin aquestes discussions i de voler-se apuntar gols. Farem
un pla els propers anys, la cosa evolucionarà d’aquesta manera
i els ciutadans tendrien la seguretat, que governés qui governés
allò aniria endavant. Ni això volen vostès, bé, idò segueixin
endavant en la seva política i lògicament l’única opció que
deixen a l’oposició és evidentment la crítica i animar els
usuaris, els sindicats que segueixin amb la crítica, la
mobilització si fa falta i les segueixin portant als tribunals a
veure si algun dia s’aconsegueix que com a mínim vostès
compleixin amb la legalitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon.

Sr. Ramon, si és tan amable, ha solAlicitat votació separada,
punt per punt, o se fa votació conjunta?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, l’oferia, però com que ja han dit que votarien
en contra de tots els punts pot ser conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Senyores i senyors diputats, ens preparam per a la
votació.

Votam.

24 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Per la qual cosa
queda rebutjada la moció.
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IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4610/05,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
embarassos no desitjats.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei i en primer lloc debatrem la RGE núm.
4610/05 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a embarassos no desitjats.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr.
Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Presentam avui una proposició no de llei
per discutir en aquesta cambra, que vàrem presentar en aquest
Parlament fa 11 mesos, però que pensam que no ha perdut
vigència en absolut en el temps que ha passat. Embarassos no
desitjats és un problema molt greu, que afecta molt i malament
a les dones que “el pateixen” i allà on s’ha comprovat que no
tenim arreu de l’Estat mesures suficients per lluitar contra
aquest problema. Segons les últimes enquestes que disposam,
almanco les que jo he trobat i que són els de l’INE del 2003, es
mostren que les taxes d’avortament per 1.000 dones entre 15 i
44 anys a les Baleares és del 13,70%, la més alta de tot l’Estat,
5 punts per sobre de la mitjana estatal.

Si observam les dades d’aquest problema veurem que de
2.678 avortaments a Balears l’any 2002, 350 foren de dones
menors de 19 anys, és a dir el 13% del total. Puja fins el 40%
si miram la franja d’edat des de 15 a 24 anys. 40%
d’avortament en menors de 24 anys, una xifra prou preocupant
que justifica per si sola que avui discutim aquesta proposició.
Es diu i probablement és cert, que han augmentat els
avortaments en persones immigrants. Però francament no queda
clar a les enquestes que sigui així perquè no es corresponen els
augments dels avortaments amb els pics d’immigració que hi ha
hagut aquests darrers anys.

I què podem fer per combatre aquest problema?
Evidentment el millor és aconseguir que no s’arribi a produir
el problema en qüestió, manera per evitar-ho és la prevenció.
I la prevenció es pot fer de vàries maneres, cap d’elles eficaç el
100%. La principal seria l’educació davant la sexualitat que es
fa a les escoles a compte dels ajuntaments, dels consells i també
del Govern balear. Però l’escolarització obligatòria acaba als
16 anys, per tant, poc lluitarem a l’edat de més risc. I més quan
segons les enquestes de l’INE de l’any 2003, la mitjana d’inici
de relacions a les dones de la nostra comunitat és de 18,4 anys,
amb un 69,5 que comencen abans dels 19 anys. Per tant, és
molt difícil incidir en les campanyes a l’escola en aquestes
franges d’edat perquè moltes vegades ja no estan
escolaritzades. Campanyes específiques. La veritat és que jo no
n’he vistes gaire, cap últimament i són campanyes que s’han de
fer any rera any i vàries vegades cada any i pensam que no
s’estan fent. 

I si seguim les enquestes de l’INE sobre aquest tema,
veurem que fins un 53,5% de la informació sobre el tema
sexual el recullen les dones de la nostra comunitat a través de
pares o de familiars majors. I només el 27,5% mitjançant
professionals, que és allà on podem considerar que es poden

colAlocar les campanyes. Per tant, no estan funcionant les
campanyes com haurien de funcionar, atès que la majoria
d’informació la tenen mitjançant familiars, la tenen però no la
voldrien, com demostren les enquestes de l’INE, voldrien tenir-
la no de familiars, sinó de professionals.

Ús de preservatiu seria una altra mesura de prevenció. S’ha
de fer campanyes sobre ús de preservatiu, no només per evitar
una malaltia de transmissió sexual, sinó davant un embaràs. No
es fan gaire campanyes d’aquestes característiques
habitualment, que es vegin en el carrer, ni a les escoles.
L’enquesta de l’INE sobre l’opinió que li mereixen a les dones
l’ús del preservatiu és desolador i jo els recoman que ho mirin,
però és normal que sigui així. I més encara en què les dades són
molt curtes, molt petites i per tant, s’han de prendre amb tota la
cautela possible, quan de les dones que refereixen tenir
relacions esporàdiques, el 62% d’elles diuen que no empren
preservatiu sempre. Per tant, les campanyes tampoc estan
funcionant.

Anticonceptius, s’han de promocionar en dones que tenen
relacions sexuals habituals, siguin estables o no. A Holanda el
80% les prenen, a Espanya només el 4%. També la lligadura de
trompes, un mètode anticonceptiu definitiu i que
lamentablement a la nostra comunitat concretament a un
hospital no s’estan fent gaire i no estan entrant a les llistes
d’espera, com és a l’Hospital de Can Misses. I per últim, la
píndola del dia després, considerada anticonceptiu per les
associacions (...) i no d’avortament, que quedi clar. Nosaltres
entenem que és millor no haver de consumir aquest producte,
que no és innocu, les dones que l’empren són un grup més bé
reduït i repetitiu. Però segons les estadístiques de Balears
s’empra per dones joves que són, com hem dit abans, el grup
més important de risc.

És per tot açò que hem presentat aquesta proposició no de
llei. En primer lloc lamentam que segons el nostre criteri, el
Govern no faci totes les actuacions que s’han de fer per intentar
controlar mínimament el problema, problema que va portar a
avortar un 20% de dones de la nostra comunitat que varen
quedar embarassades el 2004, un 20%. En el segon punt
demanam que es creïn les estructures d’orientació i planificació
suficient, hi ha estructures en els centres de salut, però no són
les estructures necessàries, ni adequades per combatre aquest
problema que tenim. Per açò demanam estructures concretes
d’orientació i planificació suficients a les illes, des d’on es
podran fer les campanyes de prevenció, ús de preservatiu,
anticonceptius, etcètera. I per últim en el tercer punt demanam
que la conselleria torni posar en marxa la distribució de la
píndola del dia després com una solució més, no l’única ni la
millor, com es feia fins el maig del 2005 en els hospitals de
l’ib-salut. No és un problema econòmic, evidentment, són uns
5 milions de pessetes. No pot ser un problema de creences,
perquè hauríem de parlar d’abstinència, que no és el cas. 

Senyores i senyors diputats, com hauran vist en aquesta
proposició no he volgut entrar en cap confrontament que si la
consellera va dir, que si nosaltres deim, que si s’ha tret la
pastilla, quan, com. Nosaltres presentam aquesta proposició el
més seriosament possible, sense entrar a qualificar opinions
prèvies, perquè creim que és prou important, prou greu, pensam
que un 20% de les dones avortin i no tenim solucions per açò
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és molt greu. Per tot açò presentam aquestes mesures,
probablement no són les úniques, probablement no són les
millors, tal vegada n’hi ha més, però aquestes són les que
presentam nosaltres, perquè creim que poden encaminar bé la
solució d’aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr.  Gascón. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem de
dir que el nostre grup està d’acord amb la proposició no de llei
que ha presentat el Partit Socialista, estam d’acord en tots els
punts. Hem de dir de manera prèvia que consideram que el
Govern, en aquest cas la Conselleria de Sanitat, ja hauria
d’haver actuat fa temps sobre aquesta qüestió i no esperar
només a respondre a través del Grup Parlamentari Popular a
aquesta proposició no de llei. Ho deim perquè ja fa molt de
temps que hi ha dades damunt la taula que avalen l’existència
d’una situació francament preocupant respecte aquest tema.

Tot i que ja el portaveu del Partit Socialista ho ha dit, jo
crec que és important recordar que ja en el novembre del 2004
va sortir un informe que havia estat elaborat per la pròpia
Conselleria de Salut i Consum, en el qual s’establia que les Illes
Balears lideraven el llistat de les comunitats autònomes en
taxes d’avortament, amb una mitjana de 7 avortaments cada
dia. La taxa per cada 1.000 dones, ja s’ha dit, entre 15 i 44 anys
en el primer semestre del 2004 va passar de 10,8 casos l’any
2003 a 11,4 casos l’any 2004. Aquesta xifra per tant, és molt
superior a la mitjana estatal, en quasi 6 punts per damunt. En
aquesta mateixa informació també s’apuntava que la mitjana
d’edat se situava en els 28 anys i que la taxa més elevada era
entre els 20 i 24 anys. A més, el CSIC identificava també que
les Illes Balears com una de les 8 comunitats autònomes allà on
s’interromp més del 50% d’embarassos entre les menors d’edat.

Podríem continuar parlant d’estadístiques, les estadístiques
estatals, també que recentment fa uns dies el Centre Superior
d’Investigacions Científiques va presentar un estudi comparatiu
que mostra la tendència a l’alça de l’avortament voluntari a
Espanya, entre 1990 i el 2001, en un 88% i apunta que les Illes
Balears tenen el major percentatge de tot l’Estat amb un
19,75%. Per tant, la situació és clara, l’anàlisi previ és evident
i davant això el que s’ha de fer és actuar, no només se pot dir
que se faran coses i no fer-les. El Govern té una responsabilitat
fonamental i no només la té ara, ja la tenia des de fa temps.

Ha de quedar clar, per qui no creu que sigui així, que
recórrer per una dona la interrupció voluntària de l’embaràs no
és còmode ni és una frivolitat. Són decisions que s’haurien
d’evitar al màxim i posar a l’abast de les dones, especialment
de les més joves, totes les mesures adients per evitar-ho i
l’avortament ha de ser el darrer recurs. La pròpia consellera de
Salut en el novembre del 2004 argumentava que aquestes taxes
tan elevades d’avortaments se devia a l’estil de vida, a l’oci i
allà on no s’agafen les mesures adequades. Nosaltres el que

deim i plantejam que el Govern, dins la mesura de les seves
competències i possibilitats, ha de fer coses, ha de fer
actuacions concretes i contundents.

Per això consideram que aquesta proposició no de llei és
molt adequada en els tres punts, creim que la manca
d’actuacions del Govern davant aquest greu problema és una
realitat. He de dir que fins ara nosaltres només hem vist bones
paraules, venda de notícies, sobretot per part de la Conselleria
de Salut, assenyalant la necessitat d’intensificar tasques
d’informació, però res concret. Molta preocupació del consorci
sociosanitari, però poca concreció i gens d’informació. Fins i
tot he de dir que jo com a diputada vaig demanar, ja fa temps,
a principis del 95, solAlicitud de resposta escrita i documentació
al respecte i encara és l’hora de què m’hagin de contestar. És a
dir, no m’han contestat a res d’allò que jo he demanat respecte
aquest tema. Ni a la comissió interdepartamental per a una
millor coordinació de les activitats dirigides a la prevenció
d’embarassos no desitjats que va dir la conselleria que s’havia
fet, no han sabut dir qui hi forma part. No han sabut dir tampoc
quin estudi havien realitzat sobre el perfil de risc de les dones
que avorten i que també varen dir que farien. No sabem si han
fet res o no, però evidentment a mi no m’han contestat allò que
havia demanat. I tampoc han informat sobre aquest estudi
realitzat. Per tant, això ja no només és una falta d’ineficàcia,
sinó sobretot també una falta de transparència.

També en aquestes dates vaig demanar sobre els programes
i actuacions concretes que s’havien fet entre Sanitat i Educació
per orientar i informar els joves. I mentre que Educació, a
través de la premsa, la directora general d’Innovació Educativa,
la Sra. Joana Rosselló, deia que s’havien duplicat aquests
esforços d’informació i orientació en els centres educatius,
concretament dia 12 d’octubre del 2005 a un mitjà de
comunicació, a la resposta que se me va donar a mi com a
diputada dia 18 de novembre del 2005, és a dir, un mes
després, me varen contestar que no duen a terme cap programa
d’actuació conjunta entre Educació i Sanitat sobre aquest tema.
Com quedam? Improvisació, manca d’actuacions i vendre fum
mediàtic, això és tot. Però la realitat és que no s’estan fent, com
deim, tot un seguit d’actuacions, informació, prevenció,
etcètera per intentar palAliar un problema que nosaltres
consideram molt greu respecte en allò que afecta les dones.

Hem de dir també, anant al segon punt de la proposició no
de llei, que estam totalment d’acord respecte que els centres
d’orientació i anticoncepció són molt necessaris per informar
i assessorar. Ja fa anys que se reclama, per part de distintes
organitzacions de dones, ALA i altres que hi hagi centres de
planificació familiar, independentment d’allò que s’està fent ara
que és una informació directe per part del metge de família,
tenint en compte que el 33% de les dones que avorten
reconeixen que mai havien utilitzat serveis de planificació
familiar i un percentatge que arriba al 55% en el grup d’edat
entre 15 i 19 anys, segons l’estadística d’epidemiologia de la
Conselleria de Salut i també sobre l’Institut Nacional
d’Estadística, no han utilitzat mai mètodes anticonceptius. Això
significa que no funciona com se dóna actualment la informació
i l’assessorament. 

Per tant, que és necessari reconsiderar-ho i per tant, apostar
clarament per l’existència i per tant, per augmentar, així talment
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com diu aquesta proposició no de llei l’existència de centres de
planificació independents dels centres de salut, per evitar un
problema, si vostès no el volen veure jo crec que és molt clar,
que un adolescent ha d’anar al metge de família, que és el
metge dels seus pares a demanar informació precisament sobre
mètodes anticonceptius. Com pot suposar qualsevol de vostès,
això és una barrera de cara a allò que pot suposar a una alAlota
d’aquesta edat poder confiar amb el metge de família.
Per tant, nosaltres creim que s’hauria de fer un esforç vertader
per millorar i fer una xarxa de centres de planificació familiar,
en altres temps se va veure perfectament que funcionaven i a
més, se poden adreçar a colAlectius concrets i sobretot als
colAlectius més joves.

Així mateix també hem de dir, tot i que no ho diu la
proposició no de llei, que creim que s’han de dedicar esforços,
però reals, no només de paraula, a allò que són els colAlectius,
immigrants..., no és cert que s’hagin augmentat els avortaments
perquè ara hi ha més immigrants, no és cert, a posta hi ha les
estadístiques que així ho avalen. Però sobretot s’ha
d’augmentar tot allò que sigui millorar l’educació afectiva o
sexual, tenint en compte, en els centres educatius i altres, que
aquest tema no només és un tema únicament d’informació
sexual, sinó també en temes afectius.

Respecte el tercer punt, només hem de dir que també estam
d’acord en què s’ha de revocar l’ordre per la qual la píndola del
dia després no se dóna en els centres públics. No entenem que
això signifiqui evitar avortaments, ens sembla absolutament
absurd, tenint en compte que és evident que no ha de ser
considerat com un mètode anticonceptiu, per això una bona
tasca prèvia és evident que només s’ha de donar aquesta
píndola quan realment han fallat totes les altres prèvies i evitar
que hi hagi un embaràs no desitjat. Per això el que creim que ha
de fer el Govern, que és qui té la competència respectiva de
l’administració, en aquest cas la Conselleria de Salut, és posar
en marxa les tasques i les accions concretes i puntuals per fer
dins l’àmbit que li pertoca tot allò per evitar aquest elevat índex
d’embarassos no desitjats. Vull tornar a repetir que no hi ha cap
dona que vulgui un avortament, senzillament és una qüestió que
hauríem d’evitar que passés.

Per tant, demanaríem que aquesta proposició no de llei
tengui el suport de tots els grups, perquè és un tema de gran
transcendència, la realitat és clara, se coneix, les actuacions a
fer també. Clarament se detecta que falta informació, falta
assessorament, falta educació sexual. I demanam que s’apliquin
per part de qui li pertoca, que se faci amb transparència, sense
por a les veus de les files més conservadores a qui parlar de
sexe o avortament encara resulta una cosa que no se vol
escoltar. Vull recordar que ens involucra a tots, dones de tots
tipus, dones de qualsevol condició social, de qualsevol creença,
o de qualsevol procedència. Per tant, evitar l’avortament a
través de les màximes mesures preventives és una
responsabilitat, en part evidentment de l’administració, hi ha
una part, és evident, també individual. Però en la part que li
pertoca a l’administració competent, creim que s’ha de fer tot
el possible i no començar a dir que ja s’han fet moltes coses.
Nosaltres hem de dir que no només no les hem vistes, sinó que
ni tan sols al nostre grup han tengut el coratge de contestar-nos
i com a mínim dir-nos les poques coses que havien fet.
Senzillament nulAla resposta i per tant, això vol dir que com a

mínim no han volgut donar la informació corresponent als
diputats. Això vol dir que no han fet res.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, evidentment no estam
davant d’un tema menor, sinó que el tema de la interrupció
voluntària dels embarassos és un tema molt sensible i que
afecta al colAlectiu de dones de qualsevol edat. Efectivament,
les estadístiques ens diuen que Balears percentualment és la
que té la taxa d’interrupció voluntària d’embarassos més alta de
tot l’Estat, ha anat augmentat els darrers anys i crec que
s’hauria de posar remei, almanco intentar posar-hi remei a un
acte, que maldament se digui interrupció voluntària de
l’embaràs, no és realment voluntari, sinó que afecta moltíssim
a la persona que ho ha de patir en aquest cas.

Aquestes tres punts que vostès presenten a la moció, un és
conseqüència de l’altre. Efectivament, el primer punt allà on
constata la manca d’actuacions del Govern, és veritat, no hem
pogut veure campanyes per afavorir la informació cap als
adolescents i cap al colAlectiu afectat. Nosaltres hem mirat fins
i tot les pàgines del Govern, l’Institut de la Dona, les pàgines
de Salut i no hem pogut trobar enlloc que ens indiqués allà on
s’havia d’anar o què s’havia de fer en cas d’un problema
d’aquestes característiques. Sí que hi ha campanyes de
prevenció de malalties, però la veritat és que no hem vist enlloc
que pugui orientar a una alAlota que pugui tenir aquest
problema, on pot anar en aquest cas. Per tant, sí que s’ha de
constatar que el Govern està descuidant en aquest aspecte la
seva responsabilitat.

El punt segon jo crec que és el més important de tots perquè
la veritat és que les campanyes que s’han de fer són
permanents. Vostè ja ho ha dit, no són campanyes puntuals
d’un any i l‘altre no, sinó que hi ha d’haver una informació
constant i unes campanyes constants de conscienciació i
d’informació, començant pels adolescents, però seguint a tots
els segments d’edat perquè la sexualitat ben duita i ben
controlada ha de ser un hàbit que s’ha d’adquirir des de l’edat
més prest possible, per evitar no només els embarassos no
desitjats, sinó una sexualitat sana i per evitar malalties. La
veritat és que els centres de planificació familiar se limiten
únicament als PAC i creim que s’haurien de posar en marxa
suficients punts d’informació, en combinació amb els
ajuntaments, en combinació amb els centres educatius, perquè
no hi hagi el problema que l’adolescent que apuntava la Sra.
Rosselló, que l’adolescent se senti inhibit, o cohibit, per haver
d’anar als mateixos centres, o mateixos llocs allà on van els
seus familiars o els seus pares i que se puguin sentir retrets per
haver anat a cercar aquesta informació. Per tant, sí que estam
totalment d’acord en què hi hagi d’haver un major nombre de
centres d’informació per poder ajudar a aquelles persones que
ho necessitin.
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I en el tercer punt, crec que val la pena que s’arbitrin les
mesures necessàries, sobretot després d’haver informat
adequadament i després d’uns controls mèdics adequats que
s’hagi de poder subministrar aquest mètode d’emergència,
perquè és un mètode d’emergència, evidentment amb
prescripció mèdica i sota un control perquè es puguin evitar les
reincidències, i això no es doni en adolescents per poder evitar
efectes no desitjats després.

Per tant el nostre suport als tres punts de la seva proposició
no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Gascón, no podem ser seriosos si no deim les veritats senceres,
és a dir, si no deim realment com està la realitat. Mirin, el
nombre d’interrupcions voluntàries d’embarassos a la nostra
comunitat s’ha estabilitzat des de l’any 2002; això vostès no ho
diuen. Realment el gran increment es va produir des de l’any 95
fins a l’any 2000, i si són sincers també haurien de reconèixer
que des de l’any 2003 s’ha començat a invertir aquesta
tendència, i és cert que així i tot aquesta és la xifra més elevada
de tota Espanya, això és ben cert, però també és ben cert que la
tendència a la baixa en aquesta comunitat s’està produint,
mentre que a altres comunitats la tendència va cap amunt. La
nostra comunitat és una de les poques que ha baixat i, per tant,
des de l’any 2003 la tendència s’ha invertit i la taxa ha
disminuït, i vostès això no ho diuen.

Vostès també acusen el Govern de manca d’actuacions
davant aquest greu problema, i també he de dir que això és
totalment fals, vull dir, que no s’ha actuat de forma concreta
des del Govern?, crec que s’ha actuat i de manera molt
concreta, ja els ho comentaré. Que no s’està fent res? No,
mirin, crec que s’està fent i molt. S’ha creat una comissió
interdepartamental justament per treballar i per coordinar totes
les actuacions al voltant d’aquest problema, perquè amb
aquesta realitat els puc assegurar que hi ha una implicació de
tot el Govern a través de les distintes conselleries: de
Presidència, a través de l’Institut Balear de la Dona, la
Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut, també. Podem
dir que ara existeix una coordinació entre aquestes conselleries
per treballar aquest tema, una coordinació que abans no existia,
és a dir, que s’ha creat un grup de feina interdepartamental per
primera pregada.

Així com també per primera vegada s’ha fet un estudi de
perfil del risc de l’avortament a les Illes Balears i que consta de
dues fases, una primera fase d’anàlisi on la informació recollida
és la base de la interrupció voluntària de l’embaràs, a partir de
la qual s’ha estudiat el perfil de les adolescents menors de 20
anys, i aquesta fase ja està acabada. I després hi ha una segona
fase d’estudi de les expectatives de les adolescents que han
realitzat una interrupció voluntària de l’embaràs, i aquesta
segona fase està previst que acabi al final de mes de juny, amb
la qual cosa jo crec que..., vull dir que tota aquesta implicació

i aquest interès del Govern de conèixer, d’arribar al fons de la
problemàtica, hi és.

El grup diana pràcticament en totes les activitats que està
duent a terme el Govern són els adolescents, com és normal, i
bàsicament són actuacions, com vostè bé ha dit, actuacions de
prevenció; és que poca cosa més es pot fer que intensificar totes
les forces en la prevenció. Són xerrades, són tallers en els
centres docents, acompanyats en ocasions de xerrades també
dirigides als pares; també recursos a professionals... Es tracta
d’arribar a una primera fase, diguem, a tota la comunitat
escolar; però és que no únicament a la comunitat escolar, si bé
és un grup bastant important. Són activitats desenvolupades des
de l’Institut Balear de la Dona, des de la Direcció General de
Joventut, i a més també de la Direcció General de Salut Pública
subvenciona diferents ONG a fi de poder desenvolupar
xerrades i tallers sobre sexualitat, bàsicament també als centres
docents. A més també existeix un programa, el Programa
Infosex, dependent de l’Institut de la Dona en coordinació amb
la Direcció General de Joventut i que comprèn tres tipus
d’activitats: una de consulta telefònica, una de consulta amb
presència física i una altra de consulta per correu electrònic,
totes les consultes sobre sexualitat. La Conselleria de Salut i
Consum, des de tres centres d’atenció primària inicialment, està
desenvolupant també altres consultes a joves amb xerrades,
amb tallers, etc. 

Hi ha un altre grup també important, un altre grup diana
d’aquestes activitats, que són les prostitutes, sobretot
immigrants, a través del Centre d’Atenció Sociosanitària
subvencionat per l’Institut Balear de la Dona, la Conselleria de
Salut i Consum i també l’Ajuntament de Palma.

Per altra banda l’Institut de la Dona, amb la participació de
la Conselleria d’Educació, ha fet un material didàctic per a la
prevenció de la violència de gènere amb una visió àmplia, una
visió que engloba la igualtat, la tolerància, i també parla de la
sexualitat. Compta amb un material per ser utilitzat pels
docents, pels alumnes, pels pares, i que inclou material que va
des dels 3 anys fins a segon de batxiller. A més també la
Conselleria de Salut i Consum va fer una campanya de
sensibilització dirigida als joves adolescents -aquí ja estam
sortint del que és l’àmbit purament escolar i educatiu; m’he
deixat ara damunt la taula el cartell d’aquesta campanya perquè
puguin veure que sí que s’estan duent a terme coses molt
concretes-; és una campanya que està dirigida als joves
adolescents en televisió, cine, (...), ràdio, cartells, adhesius...,
tota aquesta campanya amb un únic missatge que és “Per una
vida sexual sana”, i com és normal comprèn d’una forma molt
destacada els embarassos no desitjats amb l’ús del preservatiu.

Referent al punt 2 de la proposició, els he de dir que s’ha
creat el Servei de consulta jove sobre educació sexual, i
l’objectiu general d’aquest servei és ben clar, i és el de millorar
la salut dels adolescents mitjançant la implantació i evolució
d’un programa d’educació per a la salut a partir d’una consulta
jove. Es volen millorar els coneixements en salut dels
adolescents mitjançant la resolució de tots els dubtes que
puguin plantejar; es volen conèixer millor les creences, els
valors i les actituds de les persones adolescents escolaritzades
que els impedeixen practicar conductes saludables. Es volen
augmentar també les habilitats dels adolescents per practicar
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conductes saludables; es volen donar a conèixer als adolescents
aquells recursos sociosanitaris existents a la nostra comunitat
per resoldre problemes relacionats amb la salut amb la
promoció de la seva utilització; es pretén detectar i derivar als
serveis sanitaris pertinents aquells adolescents que presentin
problemes relacionats amb la salut, com poden ser els
embarassos no desitjats. Es pretén també crear una comissió
d’educació per a la salut als instituts participants constituïda per
representants dels professionals educatius, dels sanitaris, dels
alumnes, dels pares...; es pretén elaborar un projecte
d’educació per a la salut en els instituts des d’una perspectiva
de gènere a partir d’una estratègia de participació comunitària.
És a dir, aquesta és una problemàtica que ens necessita a tots,
a tots per resoldre els problemes: als professionals sanitaris, als
professionals educatius, als pares, a les mares, als joves..., i
això és el que pretén aquest govern, aquest govern pretén
implicar-nos a tots.

I, així, d’aquesta manera també el Govern convida a
participar en el programa de Consulta Jove els centres de salut;
els instituts d’educació secundària, on el consell escolar, el
claustre del professorat, les APA i l’alumnat han de conèixer i
han d’aprovar el projecte; la coordinació del centre de salut i
del director del centre educatiu han de signar un acord de
colAlaboració per treballar conjuntament l’educació per a la
salut ens els mateixos instituts de secundària, i els alumnes
podran també acudir a una consulta jove de forma individual o
també, si ho volen, en grup. Per altra banda he de dir també que
aquesta consulta jove s’ubica dins un espai de l’institut que
asseguri que es respecta la confidencialitat de les persones que
consulten, i amb una franja horària compatible amb les
activitats docents.

Realment crec que tot això no són paraules, són fets i són
fets ben concrets. Des del mes de juny del 2004 des de la
Gerència d’Atenció Primària es va enviar una carta a tots els
centres de salut per convidar-los a participar en aquest
programa pilot. El mes de juliol es va fer una reunió amb els
professionals sanitaris representants als centres interessats, i
aquest programa va començar a tres centres de salut adherits i
ara ja la veritat és que compta amb un gran nombre i a més va
en augment la participació dels centres de salut en aquest
programa.

Referent al tercer punt i ja per acabar, de la píndola del dia
després li he de dir que nosaltres, igual que el Govern, no estam
a favor de dispensar de forma gratuïta als centres de salut
aquesta píndola. A més ens vénen constantment notícies sobre
aquesta substància que no fan més que reafirmar-nos en la
nostra convicció. Al congrés de la Societat Espanyola de
Ginecologia els ginecòlegs alerten sobre l’ús de la píndola i
diuen que és clarament un producte de risc. Per altra banda les
dades ens confirmen que l’arribada d’aquesta píndola no ha
disminuït, no ha fet disminuir els embarassos no desitjats, sinó
que contràriament aquests continuen augmentant a tota
Espanya. La mateixa ministra, la Sra. Salgado, diu que la
píndola del dia després és únicament per a situacions
d’urgència i diu que cap manera no vol promoure el seu ús,
sinó més bé al contrari; això ho diu la ministra del seu partit.
Fins i tot ALAS fa una forta advertència sobre l’ús de la
píndola com a anticonceptiu. És a dir, realment nosaltres
consideram que el punt tercer, allà on vostès volen obrir el

consum de la píndola a qualsevol, crec que això és ben perillós
i hem d’anar ben alerta.

Per tot això, senyores i senyors diputats, nosaltres, el Grup
Parlamentari Popular, no donarem suport a aquesta proposició
no de llei. Gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Sr. Gascón...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Pensava fer-ho des de l’escó però açò
dóna per a més, avui. 

La realitat sencera de la Sra. Feliu: hem baixat a un 13,70,
diu encantada de la vida; estàvem a un 14,4 i ara a un 13,70.
Diu un diari: “Según información facilitada por el Servicio de
epidemiología de la Conselleria de Salud y Consumo, la tasa
por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años en el primer
semestre ha pasado en 2004 de 10,8 a 11,4". Diguem la veritat
sencera.

Diguem la veritat sencera: “Actualmente participan en este
programa tres centros de salud -vostè n’ha parlat- cuyo
personal se desplaza a los institutos y colegios de ESO y
bachiller para impartir charlas y atender las consultas de los
jóvenes”, i aquí ens contesten..., açò octubre del 2005,
novembre, a pregunta de la Sra. Margalida Rosselló: “Des del
Servei de (...) de la Direcció General d’Orientació, (...) i
Formació del Professorat no es du a terme cap programa (...)
conjuntament amb els centres d’atenció primària de l’Ib-salut
per tal de donar suport a l’educació sexual als centres”. La
verdad entera, Sra. Feliu. La verdad entera és que el que el
2004 nosaltres vam demanar què es feia, i ens van dir que
s’havia fet una comissió, allò que es fa quan no es vol fer res,
una comissió de coordinació; ens ho van dir a nosaltres, al Sr.
Fernández Terrés, ho van dir a la Sra. Margalida Rosselló, que
també ho va demanar: que es feia una comissió, una comissió
interdepartamental que, com vostè ha dit, fa estudis, fa estudis.

Jo no he dit en cap moment, Sra. Feliu, jo no he dit en cap
moment que no es faci res. El segon punt, si vostè s’entreté a
llegir-lo i no només a atacar, se n’adonarà que jo he dit que es
facin més coses; jo dic que no es fa prou, i no es fa prou quan
vostè ens ha llegit aquí un espectacle de coses de consulta jove:
es vol conèixer, es pretén crear, volem conèixer un projecte que
no sé què, volem crear... Bé, volem, volem, volem, pretenem...,
no feim; hem fet, no, pretenem, pretenem, volem, volem fer. No
ens ha contestat res.

Quant al de la píndola no ha dit res, vostè no podia dir res
sobre aquest tema perquè és ben clar que el que deim nosaltres
és que s’hauria de posar en marxa una altra vegada. Per cert, jo
ja entenc que és per a urgències, la píndola, no és com un
caramel que es dóna a la tarda després de dinar, jo ja ho sé
perquè es donava als hospitals d’urgència, Sra. Feliu, i vostès
ho van treure, ho van treure, 5 milionets de pessetes, 5
milionets de pessetes que costava a l’any; ho van treure
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“porque maquilla el número real de embarazos no deseados”;
açò va dir la consellera de Salut. Jo no hi volia entrar, en aquest
tema, ja ho he dit abans, emperò, clar...; sí, ho va dir la Sra.
Consellera al Jano el dia 8 del 7 del 2005. 

Després, si vostè també s’hagués documentat sobre la
píndola veuria que “las adolescentes -amb el..., junt el de
pediatría y adolescencia en ginecología- las adolescentes que
tienen en su casa la píldora anticonceptiva del día después no
tienen una mayor tendencia que otras jóvenes de su misma
edad a mantener relaciones sexuales sin protección”, el
estudio realizado entre el 97 y el 2001. “Conseguir acceder
más fácilmente al anticonceptivo de emergencia la píldora del
día después no aumenta el número de relaciones sexuales”. No
hem de pervertir els nostres joves, no és això; l’únic que deim
és que d’urgència s’ha de donar, i jo ho he dit molt clarament,
he dit que és un grup reduït de persones, i aquest grup reduït
s’ha d’enviar després a un ginecòleg, com es feia abans. El que
no es pot fer és crear comissions, fer reunions i tirar flors i
violes i dir que va bé perquè baixa, baixa i per això hem d’estar
contents?, per què en lloc de 2.640 n’hi hagi 2.520? Vostè sí,
jo no, diputada.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyors diputats, ens preparam per a la votació.
Passam a votar.

23 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció, per la qual cosa
queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6702/05, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudi de les necessitats
sanitàries d'Eivissa i Formentera.

A continuació debatrem la proposició no de llei RGE núm.
6702/05, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i Formentera. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr. Miquel
Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
les illes d’Eivissa i Formentera han tengut un creixement del
nombre de targetes sanitàries d’un 28,6% en el període 1999-
2005, essent la mitjana de Balears d’un 24%; és a dir, està clar
que són les Pitiüses les que més han augmentat. Reben un
volum importantíssim de turistes, també de treballadores i
treballadors procedents d’altres comunitats autònomes que no
s’empadronen a cap municipi, i a més constatam que persones
protegides del sistema sanitari han d’estar evidentment ateses
adequadament. També es caracteritza per tenir un increment
d’immigrants empadronats en relació amb la resta de la
comunitat autònoma.

Les especials circumstàncies a les quals feia menció a la
meva intervenció anterior en referència a la doble i triple

insularitat poden suposar la existència, i la suposen de fet,
d’una major necessitat d’infraestructures socials incloses les
sanitàries. Ho deia abans: està clar que des del punt de vista
tècnic strictu sensu, si nosaltres parlam del fet que les
poblacions per tenir un hospital comarcal han de ser per sobre
dels 40.000 habitants, naturalment a Formentera això seria un
autèntic despropòsit des del punt de vista tècnic, però no ho és
en absolut des del punt de vista sociològic, és a dir, ni vostès ni
nosaltres no discutim la necessitat que Formentera tengui un
hospital per poder apropar a la ciutadania serveis bàsics de
salut.

Per tant, amb aquesta realitat social i des d’un serè debat,
s’han d’establir prioritats, i aquestes prioritats han de venir en
funció d’on érem, on som i on anam. Érem a una situació de
desavantatge clar i concís de les Pitiüses respecte de la resta
d’illes i en referència a l’Estat ja no en podem ni parlar, i per
això el Govern va fer un programa d’atac amb tota una sèrie de
propostes a nivell d’infraestructures. 

On som, als tres anys de legislatura? Als tres anys de
legislatura nosaltres tenim una comissió integrada -vostès ho
sabem perfectament- pel gerent del Consorci Sociosanitari del
Consell d’Eivissa i Formentera, que sempre està en tot moment
ojo avizor perquè es compleixi el que diu el programa electoral
del Partit Popular; pel Sr. Lluís Alegre, director assistencial de
l’ib-salut; pel gerent de l’hospital de Can Misses; pel director
mèdic de l’hospital de Can Misses; pel subdirector de sistemes
informàtics de l’Ib-salut i per l’adjunt de Direcció de l’ib-salut,
el Sr. Borja Robledo. Aquestes persones són les que estan en
aquests moments fent un estudi per analitzar les actuacions
desenvolupades fins ara, és a dir, quines són les necessitats que
tenim per tenir una bona atenció sanitària i quin és l’escenari
actual. 

L’escenari actual és que les illes d’Eivissa i Formentera
constitueixen una àrea de salut amb una gerència única; això no
és allò lògic a la resta de comunitats amb aquest nombre
d’habitants i amb aquestes estructures físiques, però allà des del
punt de vista de gestió això s’ha de tenir en compte perquè no
pot ser d’una altra manera, però també permet optimitzar els
recursos perquè els usuaris dels dos serveis són els mateixos i,
per tant, si tu fas una bona atenció primerenca naturalment
l’atenció especialitzada sempre minvarà. S’han establert
prioritats d’inversió de 2004 a 2007, amb un pla
d’infraestructures que la Conselleria de Salut i Consum ja ha
dit, amb un pla que recull la construcció de l’hospital de
Formentera, actualment en fase d’execució; nous centres de
salut de Vila i de l’eixample d’Eivissa, a més dels centres de
Sant Josep, Sant Antoni i Sant Jordi. S’han previst reformes a
l’hospital de Can Misses, ja s’ha finalitzat la nova unitat de
pediatria, estan acabades les obres del nou servei de diàlisi i ara
s’està en fase d’equipament; ja s’ha iniciat el procés per a la
construcció d’un nou bloc quirúrgic i estan a punt de licitar-se
les obres. Remodelació integral de Can Misses, continuarà amb
consultes externes, farmàcia i laboratori. Altres millores que
s’han fet a l’hospital ha estat la instalAlació d’un nou grup
electrogen. Tot això són coses que pareixen petits però no són
intranscendents perquè sense aquestes el funcionament integral
no funciona.
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El gerent de l’hospital de Can Misses ha reiterat en diverses
ocasions la necessitat de comptar amb una superfície més
ampla per a aparcament i per a una guarderia, que és una
decisió que depèn en aquest moment de l’Ajuntament d’Eivissa
i que jo estic segur que vostès, amb la seva disposició a
colAlaborar, aconseguiran que això sigui possible, perquè ningú
no discuteix que és absolutament necessari per al funcionament
d’un hospital que els seus treballadors puguin tenir les millors
infraestructures i les millors millores.

També s’ha reforçat l’atenció a urgències a tots els nivells.
Formentera compta en aquests moments amb un equip específic
d’urgència de 24 hores -no s’havia vist mai- durant tots els dies
de l’any, que també cobreix emergències, a més que a
l’helicòpter pot viatjar un acompanyant, una cosa molt ben
rebuda pels usuaris i per les persones que viuen a Formentera,
sempre, naturalment, acompanyats per pilot i metge; en el 90%
dels casos han donat els permisos dels acompanyants i, per tant,
l’índex de satisfacció en aquest aspecte és molt elevat. També
s’ha reforçat l’atenció a Sant Antoni de les urgències, amb una
unitat del 061 de 9 a 21 hores durant tot l’any; s’ha dotat d’un
equip de reforç del servei d’urgències d’atenció primària que
cobreix sortides a domicili a partir de les 3 del capvespre. A
Eivissa per primera vegada un equip d’urgències en el centre de
salut Es Viver les 24 hores; aquesta nova actuació ha permès
assumir part de la demanda urgent que abans anava a Can
Misses i que s’ha traduït en el fet que les urgències de l’hospital
s’han estabilitzat, al contrari de les d’Es Viver, que han crescut
un 38%. Els beneficis d’aquesta mesura són a l’hospital, que el
temps d’espera perquè siguin atesos a urgències ha disminuït,
per tant; el servei no està saturat per urgències banals i també
el personal d’infermeria ha posat en marxa un model de triatge
que permet que els pacients siguin atesos en menys de 5 minuts
i classificats immediatament en base a la seva gravetat. Tot això
és gestió. 

S’ha consolidat la secció d’oncologia amb dos oncòlegs i
les unitats d’hospitalització domiciliària i cures palAliatives.
Aquest model integrador ha suposat un augment de la qualitat
assistencial per als pacients que necessiten aquest tipus
d’atenció i que ja no són subsidiaris exclusivament de serveis
hospitalaris, sinó que són els professionals sanitaris els que
acudeixen als seus domicilis; el sistema suposa evidents
avantatges, per tant, per als pacients i per als seus familiars, que
entra dins aquest projecte i realitat de la conselleria d’apropar
serveis als usuaris. S’ha organitzat l’àrea mèdica, especialment
l’àrea de medicina interna. 

En allò que es refereix a la dona s’ha establert un programa
específic d’embaràs entre les comares d’atenció primària i el
ginecòleg de l’hospital, que s’ha traduït en una millora de
l’accessibilitat, que era allò que es pretenia, i s’ha potenciat el
programa de detecció precoç de càncer de cèrvix.

En dermatologia s’ha establert un nou programa d’atenció
a través del qual un dermatòleg de l’hospital es desplaça als
centres de salut, tant a Eivissa com a Formentera. L’espera per
a la primera visita està per davall de 15 dies. Realitats de
gestió.

En nefrologia s’ha posat en marxa un programa de diàlisi
peritoneal a domicili que aconsegueix que el pacient hagi

millorat la seva qualitat de vida en no haver-se de desplaçar a
l’hospital per ser dialitzat. En el cas concret de Formentera s’ha
aconseguit que cap pacient de l’illa hagi de desplaçar-se a
Eivissa en entrar aquest programa domiciliari. Això és gestió de
salut.

En psiquiatria s’han millorat les llistes d’espera: s’ha passat
de 60 dies a 25, mentre que les preferents són ateses en una
setmana, i s’ha contractat un nou psiquiatra posant-se en marxa
ja la psiquiatria infantil i juvenil, fins aleshores inexistent. S’ha
posat en marxa un servei d’una secció de reumatologia que
durant l’any passat va atendre ni més ni manco que 1.700
consultes, entre primeres i successives. Al servei de cirurgia
general es potencia a la unitat de mama, així com la cirurgia
laparoscòpica. Els indicadors de farmàcia de l’àrea de salut són
bastant..., jo diria quasi òptims; el percentatge en això no es pot
dir mai òptim, perquè sabem que la realitat és la que és, però en
relació als ítems que manejam de la resta de l’Estat sí que es
poden dir òptims. En servei de cirurgia general ja he dit allò de
la mama. I dins el tema de les noves tecnologies s’han
informatitzat tots els centres de salut, i pròximament es
començaran els projectes d’història electrònica a l’hospital.
Altres dades de les comissions: s’han d’estudiar indicadors
d’activitat assistencial de l’hospital, etc., etc.

Tot això, per què? Tot això és perquè on érem, ja ho sabem.
Amb aquesta anàlisi sabem on som, i amb un debat, com he dit,
serè, amb la participació de tots vostès, és el moment d’intentar
dir què és allò que necessitam per al futur immediat i posar-nos
d’acord, i juntament amb el consell insular fer una previsió del
que necessitam per al futur, i això és el que volia plantejar i que
és l’objecte de debat com a proposta amb les tres propostes
concretes, que vostès coneixen i que no fa falta llegir.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

(Petit aldarull)

Per a fixació de posicions i per un temps de 10 minuts, pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Em permetran que no opini
massa sobre aquesta espècie de jocs florals que ha fet el
portaveu del Partit Popular i que em centri en els punts
d’acords d’aquesta proposta.

El primer d’ells insta la Conselleria de Salut i Consum a
preparar un estudi de necessitats. Bé, si des del Grup
Parlamentari Popular s’insta la conselleria a preparar un estudi,
m’imagín que serà perquè la conselleria no l’ha preparat,
perquè si no, no tendria massa sentit. I en tot cas aquest estudi
no du cap compromís, jo crec que ja està bé, duim quasi un any
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parlant d’estudis, vostès que recriminaven al govern anterior
que només feia estudis i no actuava, ja dic, parlam d’estudis i
encara no sabem, no en tenim ni la més remota idea de què és
el que pensa la Conselleria de Salut en relació amb el nou
hospital d’Eivissa, sí o no; millora, ampliació de l’actual, sí o
no. I les necessitats són urgents ja, ja n’hem parlat altres dies,
n’hem parlat avui mateix, a part de les deficiències del bloc
quirúrgic, que són ben conegudes en aquesta sala, que hi ha el
fet que darrerament no hi ha habitacions, s’han de treure els
pacients perquè no hi ha habitacions. Això vol dir que no hi ha
espai a l’hospital de Can Misses? No, no vol dir això, perquè
tenen espais tancats sense utilització; tenen terreny i en poden
disposar de molt més, excepte que els seus companys de partit
ho boicotegin, com boicotegen altres actuacions urbanístiques
al municipi de Vila, perquè el pla general, aprovat
provisionalment i enviat a la Comissió Insular d’Urbanisme
preveu l’ampliació dels terrenys hospitalaris, si no es boicoteja
allà sobre terreny.

Per tant, a mi el que m’agradaria és que es decidissin. Què
volen fer estudis? Bé, però els facin ja, no es passin un any
més, d’aquí a final de legislatura, dient que han de fer estudis
i llavors es treguin qualsevol cosa del barret. Actuïn, hi ha
necessitats imperioses ja sobre les quals no s’actua i parlen
vostès de fer estudis, ja defineixin a veure què és el que volen
fer, posin un termini concret, (...) tota la legislatura fent estudis.
Estam disposats a votar-li a favor si posen un termini en
concret, a pesar que ens pareix una mica alAlucinant que des del
grup que dóna suport al govern s’hagi d’instar la conselleria
que faci estudis, però és igual, un termini concret. Jo abans li
oferia, un termini concret per a aquests estudis i sempre i quan,
a més, l’estudi sigui amb l’objectiu de veure quines necessitats
hi ha que s’hagin de cobrir pel sistema públic amb
instalAlacions de caràcter públic, si posen això hi estaríem
d’acord.

Segon punt, que faci partícip de l’elaboració el consell
insular. Bé, jo crec que deu estar mal redactat perquè he entès,
hem volgut entendre de la intervenció del Sr. Munar que allà
fan coses en comú, però vaja, que després ja de quasi un any
que el president del consell els demani una sèrie de coses,
hagin d’instar perquè el facin partícip me pareix un punt
absolutament gratuït, però cap inconvenient a demanar a la
conselleria que faci partícip al consell insular, que es veu que
no, que de moment no l’ha fet partícip perquè, vostès que són
un grup seriós, no ho demanarien si això s’estigués fent,
veritat? Normalment quan a una proposició de l’oposició diu
no, no, votam en contra perquè això ja s’està fent, per tant això
no es deu estar fent.

I home, instar la conselleria a seguir amb les inversions,
només faltaria que quan s’ha aconseguit que comencin una
obra, en molts casos just això, que comencin una obra, ara
tallessin les inversions, hi estaríem d’acord.

Però en fi, si no hi ha un compromís d’un termini concret
per acabar aquests estudis i definir-se d’una vegada i començar
a actuar sobre els punts fonamentals, els primers, tema
hospitalari, doncs nosaltres ens veuríem obligats a abstenir-nos,
perquè pensam que l’únic que volen fer és seguir embullant la
troca i que no tenen cap intenció d’actuar sobre els problemes
reals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens parlava el Sr. Munar, que
a mi sempre m’entreté, de les especials circumstàncies
d’Eivissa i Formentera i de l’escenari actual, i jo crec que les
especials circumstàncies les hem d’afegir també a l’escenari
actual de la Conselleria de Salut, perquè avui he descobert que
a la Conselleria de Salut fan tan de cas al Partit Popular com als
partits de l’oposició. Diari de Sessions del Ple, butlletí número
69, fascicle IV, 6 d’octubre, propostes de resolució presentades
pel Partit Popular, derivades del debat d’orientació de política
general, proposta número 25: “El Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria de Salut i Consum a preparar un estudi de
les necessitats sanitàries d’Eivissa i Formentera que permeti
valorar la necessitat de construir un hospital a l’illa d’Eivissa
i avaluar les necessitats tant en matèria d’altres infraestructures,
centres de salut, unitats bàsiques, etcètera, com en matèria de
tecnologies de la informació i comunicacions”. Exactament el
primer punt de la proposició no de llei que vostè ens ha
presentat avui, l’única cosa que hi ha de diferència és que a
l’actual proposició no de llei hi ha tres punts suspensius que al
Diari de Sessions no surten, però exactament igual. Pàgina
3499 del mateix Diari de Sessions: passam a la votació de la
proposta 25: 49 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció. El
primer punt de la proposició no de llei del Partit Popular que
avui discutim va ser aprovat dia 6 d’octubre del 2005, fa
pràcticament set mesos, i avui ens ho torna defensar, el Partit
Popular.

Hagués estat més ètic o bé retirar aquest punt de la
proposició no de llei o bé demanar la compareixença de la
consellera de Salut per retre compte del no compliment
d’aquesta proposta, o no? Fa set mesos que va ser aprovat això,
Sr. Munar, i avui li tornen demanar? Jo ho entenc que la
maquinària del Partit Popular devia entendre que demanar la
compareixença d’una consellera del seu partit no era
electoralment positiu, però ja està aprovat, i si no ho han fet
ara. I ve aquí, de vegades no entenc si el que fa és la pilota a la
consellera o que pretén ocupar el seu lloc, fent saber el que no
ha fet; perquè, a més, a part de tot això, és aquell partit, ja ho
ha dit el Sr. Ramon, a principi de legislatura se’n va omplir la
boca: i nosaltres no en farem d’estudis! L’única cosa, clar, ara
ells amb les especials circumstàncies d’Eivissa i Formentera
han descobert que han de tenir propostes en positiu per a
Eivissa, que no tot ha de ser destrucció del territori, per tant
han de fer propostes en positiu i l’única cosa que se li acudeix
en positiu és fer un estudi, que ja va ser aprovat en aquesta
cambra fa set mesos. Per favor!

Però bé, vostè ha introduït el debat i entrarem en aquest
estudi. Totes les dades que ha aportat segurament són correctes,
l’increment del 28,6% de targetes sanitàries en el període 99-
2005, quan a les Illes Balears la mitjana era del 24%; que
aquestes illes reben, les altres també, un volum importantíssim
de turistes i de treballadors d’altres comunitats amb un
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increment de persones immigrades i que s’han empadronat o
no, tot això és cert i ho compartim; però també és cert que
aquest increment, i vostè ho ha escrit i ho ha repetit aquí, és del
99 al 2005, amb quatre anys. El Pla d’Infraestructures
Sanitàries és 2004-2010, de finals del 2004, hem d’entendre
que quan la conselleria va elaborar aquest pla, 2004-2010, bona
part d’aquest increment, tant de població real, de població
empadronada com de targetes sanitàries, es va tenir en compte,
o sigui que l’única diferència que hi ha és de finals del 2004 a
octubre del 2005, que va ser la primera vegada que vostès
varen presentar això i es va aprovar. Jo entenc això, perquè en
cas contrari, si el Partit Popular demana això, ho continua
demanant, demana un estudi de les necessitats sanitàries per
permetre valorar les necessitats d’un nou hospital, demana
avaluar les necessitats, o ens està dient que el Pla
d’Infraestructures Sanitàries 2004-2010 ha quedat desfasat,
perquè l’increment de població el darrer any ha estat molt gros,
des que hi ha el Pla d’Infraestructures Sanitàries aprovat, o ens
està dient que el Pla d’Infraestructures Sanitàries no va tenir en
compte l’increment de població que hi havia hagut des del
1999.

Per tant, ens està dient que per a Eivissa i Formentera no
serveix, però tampoc deu servir per a Mallorca i per a Menorca.
Llavors, si hem de valorar les necessitats, perquè l’increment
poblacional el darrer any ha estat molt gros, també l’haurem de
valorar per a les altres illes. O no hi ha especials circumstàncies
a Menorca i a Mallorca? Per tant, jo li deman que retiri Eivissa
i Formentera i posi en el seu lloc “de les Illes Balears”. Si tenia
en compte la població, ja està; si no la tenia en compte, o
estava mal fet o ha quedat desfasat, en els dos casos també hi
deu haver quedat per a Menorca i per a Mallorca. Per tant, jo
li deman que retiri Eivissa i Formentera i ho substitueixi per les
Illes Balears, llavors tendran el nostre suport. És que donar
suport a un estudi que la primera vegada que el van demanar el
vàrem votar en contra perquè el consideràvem demagògic, que
set mesos després d’estar aprovat, el seu partit que comanda en
el govern no ho ha fet, ha de tornar demanar el suport, ho
trobam excessiu. Per tant, li demanam que retiri “Eivissa i
Formentera” i posi “Illes Balears”.

El punt número 2 va lligat amb el primer i ens pareix lògic
que si el Govern fa un estudi tengui en compte les
administracions implicades, els consells insulars i jo també hi
afegiria els ajuntaments d’Eivissa, però com que jo li deman
que retiri Eivissa i Formentera, també li deman que posi “amb
els consells insulars i els ajuntaments implicats” en aquest punt
número 2.

I referent al tercer punt, què vol que li digui del tercer punt?
Que el partit que dóna suport al govern hagi de venir al
Parlament perquè sigui el Parlament qui insti una part del
govern a continuar amb les inversions iniciades, ens està donant
la raó quan deim que la conselleria està poc realitzada. Jo, fos
de la consellera, estaria preocupada, ja li he dit moltes vegades
això, jo no ho entenc, no entenc si és que realment pretenen
llevar-se-la de damunt, vostè vol ocupar el seu càrrec o, si no,
no ho entenc; que en temes tan sensibles, tan necessaris per a
la població com el tema de la salut, el partit que dóna suport al
Govern vengui al Parlament a què els altres li donem suport a
dir-li a la consellera el que ha de fer. Jo, sincerament, tot plegat
pareix una espècie de tragicomèdia, barata però; el que passa

és que els estudis costen doblers i en aquest cas venen a
demanar un estudi que han de pagar amb doblers de tots, jo si
ho volen amb els doblers del Partit Popular me pareixerà be.
Però crec que si realment el Pla d’Infraestructures no recull les
necessitats perquè la població ha incrementat aquest darrer any,
m’ha de fer cas i ha de canviar, amb els termes que jo li he
demanat, la proposició no de llei, si no, sincerament,
constatarem la inoperància de la consellera de Salut a la qual
vostès donen suport, però que de tant en tant volen fer veure
que no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras diputadas, señores
diputados. Sr. Munar, estoy sorprendidísima con esta
proposición no de ley porque es que, como ha dicho la Sra.
Mascaró, ésta, este mismo primer punto se solicitó en el debate
de la comunidad a una propuesta de su partido y era
exactamente lo mismo, que se llevara a cabo un estudio de las
necesidades de las infraestructuras en Eivissa. Pero es que, es
más, cuando nuestro grupo interpeló a la consellera, ella dijo
que se estaba haciendo, que se estaba haciendo el estudio, si se
está haciendo el estudio ¿para qué nos solicitan que aprobemos
una proposición no de ley que se insta a hacer un estudio?
Sinceramente, yo no entiendo absolutamente nada, o sea, me
tienen alucinados; usted, Sra. Consellera, nos está engañando
y ha engañado a ese plenario sobre ese tema. Pero es que
además usted, Sr. Munar, también dijo que se estaba haciendo;
en la moción, cuando nosotros solicitamos el nuevo edificio
hospitalario, usted dijo que se estaba haciendo un estudio, y, si
no, Diario de Sesiones, Sr. Munar, y ahora viene, al cabo de
dos meses después, a plantearnos que hagamos un estudio y que
apoyemos una iniciativa suya de un estudio, yo, sinceramente
estoy alucinada con este tema porque o nos engaña la
consellera y nos engaña usted con que se está llevando a cabo
ese estudio, o aquí no se enteran de lo que hace la conselleria.

Por lo tanto, yo lo que les propondría sinceramente es que
retiren esta proposición no de ley, porque si la consellera
insiste en que se está llevando el estudio, pues para qué vamos
a seguir debatiendo este tema. Simple y llanamente que se
confirme que es así, que se lleva ocho meses realizando ese
estudio, y listo, y para qué vamos a seguir aquí hablando de un
tema que ya se está haciendo. Pero es que es más, cuando
nosotros en la moción planteábamos que se hiciera un nuevo
edificio hospitalaria, aprovechando las instalaciones del actual
hospital de Can Misses, nosotros lo hacíamos con pleno
conocimiento de causa, porque lo que usted dice en la
exposición de motivos es lo que nosotros también
comentábamos, el incremento de la población y el incremento
del número de tarjetas que se ha producido en Eivissa ha sido
prácticamente el doble; el hospital de Can Misses hace veinte
años fue diseñado para una población de 60.000 habitantes, al
día de hoy somos 120.000, sin contar con todas las personas
que nos visitan en los meses de verano.
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Mire, Sr. Munar, la semana pasada la saturación de Can
Misses deja el hospital sin camas, se tuvieron que desviar
pacientes, curiosamente claro, a la clínica privada, en abril,
saturación de camas. Por lo tanto, significa que este hospital al
día de hoy ya no puede dar más de sí y ustedes nos están
intentando marear con un estudio, ¿sinceramente creen que los
ciudadanos de Eivissa y Formentera, sobre todo en este caso
los de Eivissa, se merecen que se les maree de esta manera
como ustedes lo están haciendo? Lo que está claro y aquí lo
que se ve es que no hay ningún interés por parte de ustedes de
llevar a cabo ninguna infraestructura nueva en Eivissa, eso está
más claro que el agua, porque tiene una serie de compromisos,
y como ha dicho la Sra. Mascaró, el Plan de Infraestructuras se
ha quedado obsoleto, lo que tienen que hacer es revisarlo e
incluir en él aquellas infraestructuras que consideren ustedes
que son necesarias, pero no venirnos a explicar aquí que se
tiene que hacer un estudio que se supone que ya se está
haciendo, porque sinceramente es querer engañar y mentir en
una sala que yo entiendo que tiene un respeto hacia todos. Y es
que si hay una cosa que se dice por parte de una responsable de
una consellera, o se está llevando a cabo y es verdad, o
sinceramente habrá que pedirle responsabilidades, porque si no
esto no hay quien lo entienda.

Apoyamos la propuesta que ha hecho la Sra. Mascaró de
que efectivamente si el Plan de Infraestructuras se tiene que
modificar por el incremento poblacional, que se modifique para
todas las islas, porque este mismo proceso se ha producido en
todas ellas, y es necesario hacer esa revisión, porque es un tema
que cada vez va a ir mucho más adelante.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley, que
insisto, si fueran ustedes un poco responsables, la retirarían,
porque aquí ahora mismo la posición de la consellera yo es que
no sé ni cómo explicarla, porque que venga y nos diga que se
está haciendo y ustedes propongan que se haga sinceramente no
puedo entenderlo, o no se acuerdan de las cosas que dicen en
este plenario o, desde luego, falta comunicación entre ustedes,
y eso, desde luego, sería un tema que habría que hacérselo ver.

En cuanto al tema de todo lo que son infraestructuras
también en Eivissa, que habla de que en Can Misses está
planificado el hacer una guardería laboral y el tema del
aparcamiento, lo ha dicho el Sr. Ramon, pero es que es verdad,
el plan general, a día de hoy, está en las dependencias del
consell, para su aprobación. Por lo tanto, aquí hay dotación
para infraestructuras sanitarias dentro de este plan, están
contempladas, lo único que hace falta es que el consell apruebe
el plan general de Eivissa. Cuando se haga, automáticamente,
supongo que el ayuntamiento no tendrá ningún problema y, si
no, no se preocupe que nosotros apoyaremos para que se
entreguen digamos esos terrenos para infraestructuras
sanitarias.

Otro tema, Sr. Munar, los muy anunciados centros de salud
que usted también ha venido, su primera parte ha sido, además,
copia repetida de cuando nosotros presentamos la moción de
todos los logros que se habían hecho por parte de la conselleria,
de todos los centros de salud que en Eivissa se van a hacer -por
cierto, a día de hoy solamente hay la primera piedra del centro
de salud de Vila, lo demás no se está haciendo nada, y llevan
tres años.

En cuanto al tema del bloque quirúrgico, tampoco se ha
iniciado, me imagino que esperarán al mes de agosto, cuando
esté más saturado todo el hospital, para empezar las obras. Pero
bueno, ya serán ustedes los responsables de que se quejen tanto
los pacientes como todo el personal del mismo.

En cuanto al segundo punto de su proposición no de ley,
que insisto, no sé si se aprobará o no, porque desde luego lo
suyo sería retirarla, que el consell intervenga en lo que es la
realización de este estudio; bueno, en primer lugar yo no sé si
el consell tiene técnicos sanitarios, usted siempre que habla de
que los estudios tienen que llevarlos a cabo técnicos porque se
supone que son los que saben, y es verdad, son los que saben,
el consell que yo sepa no tiene técnicos sanitarios, pero si usted
entiende o su grupo entiende que los consells tienen que
participar en la planificación de infraestructuras sanitarias,
amplíelo también a los otros consells, tanto al Consell de
Mallorca como al Consell de Menorca. Es decir, si en Eivissa
y Formentera puede intervenir en lo que es la redacción de un
estudio o de unas nuevas infraestructuras sanitarias que también
tengan algo que decir los consells de Mallorca y de Menorca en
sus respectivas, digamos, parcelas, por lo tanto yo le propongo
que aquí lo amplíe a todos los consells. Claro, por lo menos así
se intentará ver que solamente es en un determinado consell
porque está gobernado por el mismo color político que la
Conselleria de Sanidad.

En cuanto al tercer punto de su proposición no de ley, es
que sinceramente también es alucinante, el hecho de que se
inste a la conselleria a que siga continuando o manteniendo las
inversiones que se tienen que hacer, ¿eso es poner en duda que
no se están haciendo? A mí me gustaría que nos lo explicara,
porque yo veo ante esto, yo leo esto y digo, bueno, está claro
que el Grupo Popular del Parlament tiene alguna duda de que
dichas inversiones se vayan a ejecutar o se estén ejecutando.
Por lo tanto, yo entiendo que aquí es una falta de atención hacia
lo que la conselleria está haciendo y, sinceramente, tampoco
entiendo a qué viene en esta proposición no de ley.

Mire, vamos a ser sinceros, esta proposición no de ley se
hace a instancias de cuando el president del consell, el Sr.
Palau, en un momento determinado solicitó un nuevo hospital
en Eivissa. ¿Qué ocurre? Que cuando se suponía que se iban a
ir a Madrid, a pedirlo a Madrid, se pidieron recursos, es decir,
dinero contante y sonante para lo que era el tema del déficit
sanitario, y por supuesto el hospital se quedó en un cajón, la
propuesta. Había que salir de alguna manera, ¿cómo? Pues
bueno, pues vamos a hacer un estudio, y así quedamos bien,
pasará todo este año, llegarán las elecciones y en el programa
electoral pondremos que se haga un estudio. Ésta es la única
realidad de la presentación de esta proposición no de ley, no
tiene otro sentido, intentar cubrirle las espaldas al president del
Consell de Eivissa y Formentera única y exclusivamente. El
resto es querer marear la perdiz, pero, Sr. Munar, el problema
es que está en juego lo que es la salud de los ciudadanos, y en
esto no se puede estar como ustedes haciendo actividades o
actitudes irresponsables a nuestro entender. A mi no me parece
lógico que cuando se está comprobando que es necesario una
ampliación, un nuevo edificio, cuando hay determinados
servicios que no se están ofreciendo, cuando cada vez se está
conveniando más con la privada determinados servicios, lo
último, se ha comentado aquí, las mamografías, en vez de
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comprar otro aparato o de arreglar el que actualmente está y
mientras tanto se compra otro, no, ¡hala!, a la privada, todo a
la privada, y todos estos servicios cada vez se desvían más,
¿por qué?, porque ésta es su verdadera intención con la
sanidad, su verdadera intención es esto, cada vez favorecer más
la salud privada o la sanidad privada y la pública mantenerla en
los límites mínimos, está así de claro.

Mire, nosotros nos vamos a abstener, porque lo que no
vamos a hacer es ser partícipes de su juego y de que nos
quieran engañar y seguir mareando con esos estudios que, por
cierto, al principio de la legislatura no pensaban hacer ninguno
y simplemente iban a actuar y actuar todo el tiempo, y ahora
nos damos cuenta de que eso también era otra mentira y lo
único que hacen es intentar engañar a los ciudadanos con
estudios que ni se van a hacer y, si se hacen, se meterán en un
cajón.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Munar, té vostè la
paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Bé, jo crec que el patètic és que estam dins un diàleg de besucs,
és a dir, ningú escolta ningú. La meva intervenció, vostès duen
aquesta intervenció feta, supòs de dies anteriors, i no m’han
escoltat ni trenta segons, la meva intervenció, que, a més, avui
l’he duita perquè havia de donar moltes fites concretes i l’he
duita escrita, diu exactament qui composen els que estan fent
l’estudi, jo no els ho neg que s’està fent l’estudi. Per tant,
vostès me diuen, venen aquí a instar una cosa, que és que,
escolti, sí; com és això? Jo li explicaré: hi ha un cronograma
que és el que hi ha, aquesta proposició està plantejada a 21 de
setembre i, com vostè ha dit al principi, vull dir a la darrera part
de la intervenció, la diputada socialista diu és que hi ha un
president d’un consell que fa una comanda; sí, és que no ens
n’amagam, això és així. Nosaltres tenim un hospital nou previst
a Menorca i un hospital nou previst a Mallorca i acabar-ne un
a Inca, i a Eivissa i Formentera el president, que és un home
sensible i intelAligent, i a vosaltres vos sap greu però és així,
sensible i intelAligent, és la realitat d’Eivissa i Formentera, diu,
escoltin, s’han plantejat la possibilitat que nosaltres tenguéssim
... Sí, això és així.

(Remor de veus)

I el Govern, que és un govern que està per escoltar les
necessitats dels consells insulars, per això és el Govern de les
Illes Balears, diu bé, anem a iniciar un estudi, i fan una
comissió i aquest estudi comença. I quin problema hi ha? Sí, és
així, no ens amagam. A instàncies del Consell Insular d’Eivissa
i Formentera? Sí.

Mirin, vostès tenen un problema els de l’esquerra i és que
heu adoptat una conducta amfetamínica amb Eivissa i
Formentera, sí.

(Algunes rialles i remor de veus)

Vos recordau, els que estudien, durant mesos no fan res i els
dos dies abans es posen amfetamínics i comencen a estudiar i
estan convençuts que ho saben, van a l’examen, un 3. Per què?
Perquè no han sedimentat la informació, no l’han sedimentada.
I vostès, amb aquesta necessitat de recuperar Eivissa i
Formentera vos escoltau i vos reuniu, tres o quatre, i són molts,
i sou tres o quatre, i escolta tu i hem sortit, i has vist les
pancartes? Tres, i que n’hi havia no sé quants de penjats, dos;
i llavors venen les eleccions i perdeu. Això és una conducta
amfetamínica, l’heu de rectificar perquè si no vos en tornareu
dur un disgust.

(Remor de veus, petit aldarull, rialles i alguns
aplaudiments)

La realitat objectiva és que aquest govern escolta els
consells insulars, el de Menorca també i el de Mallorca també,
i el d’Eivissa i Formentera, que era l’únic que no tenia un
hospital nou, ho planteja i es fa un estudi. Sí, s’està fent
l’estudi, cap problema, i amb molt d’orgull. I deim, a més, això
s’ha d’ampliar als altres consells? No, als altres consells no cal
perquè ja el tenen l’hospital nou, era el d’Eivissa i Formentera
que no. Ho sabeu què ha augmentat aquest govern respecte de
l’anterior a Eivissa i Formentera? Mirau els números, mirau-los
i després tornau aquí i parlau del que vulgueu i digau el que
trobeu.

Però la realitat objectiva només és una, nosaltres vàrem fer
un projecte i varem fer, ens vàrem presentar a un examen amb
un programa electoral i en aquest programa electoral dèiem el
que faríem a Mallorca, el que faríem a Menorca i el que crèiem
que s’havia de fer a Eivissa i Formentera. Un bon president,
que escolta els ciutadans i que defensa els seus interessos, diu:
i a Eivissa i Formentera? I la consellera, que és intelAligent i
hàbil, ...

(Rialles)

... i no li faig la pilota, una de les coses que hauria de saber,
Sra. Mascaró, és que quan arribes als cinquanta no tens
necessitat ja de fer pilotes, ja no tens ni necessitat, m’entén.

(Rialles, aldarull i remor de veus)

I per tant, això, els partits que estan nerviosos, que si anirem
a les llistes, que ens fotran al carrer, estan nerviosos, sí;
nosaltres, jo, a la meva edat, senyora, no tenc necessitat de fer
la pilota. I de succeir-la és el que vos agradaria a vosaltres
perquè sou més xerecs, però teniu consellera per a molt de
temps perquè és bona i sap el que ha de fer. I no és que no
parlem junts, que és el que deia, parlam cada dia, perquè som
un equip cohesionat, que cadascú fa la seva feina.

(Remor de veus)
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La meva feina és la que faig i la seva és la que fa i la del
president d’Eivissa i Formentera és la que fa i la de Govern és
la que fa, per això majoria absoluta, sap que ho és de curiós
això. Per això majoria ..., l’altre conducta amfetamínica, ens
pensam ... No, miri, això funciona així. A Eivissa i Formentera
hem fet un estudi, s’està fent i aquí l’únic que instam, perquè hi
ha una cosa que vostès no saben i manegen malament, que es
diu finestra mediàtica, i a mi no me sap gens de greu dir-li, és
que estic encantat d’haver pogut sortir aquí i dir tot el que fa
aquest govern, només faltaria que no ho hagués aprofitat; altres
es posen pancartes i es pengen a una grua i jo surt al Parlament
de les Illes Balears, com a diputat, com a portaveu de salut i dic
el que feim, perquè n’estic orgullós i aprofit la meva
possibilitat. O no és legítim això?

Perfecte, el que passa és que estau nerviosos, amb Eivissa
i Formentera estau nerviosos...

(Algunes rialles)

...tranquilAlitzeu-vos perquè tornareu suspendre i després
vendran els disgusts, que en aquests moments estam, que passa
el que passa. Nosaltres sabem perfectament el que hem de fer
i ho sabem tan bé que ho estam fent i sense deixar de fer el que
feim, escoltam el nostre President, estimadíssim president
d’Eivissa i Formentera i feim el que hem de fer.

Gràcies.

(Rialles, petit aldarull i aplaudiments)

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President?

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Mascaró, digui. Per què me demana la paraula?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Es veu que la conducta amfetamínica ha alterat el Sr.
Munar, però una servidora li havia fet una proposta d’esmena
i no m’ha contestat. A veure si s’ha calmat un poquet i me pot
respondre si accepta les esmenes o no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

No se pot confondre la convicció amb l’amfetamina. En
qualsevol cas, no.

(Rialles)

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Jo li havia demanat un termini per votar a favor, un termini
concret per acabar aquest estudi etern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

S’utilitzarà el temps necessari per fer les coses amb seny,
cura i intelAligència.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats ens preparam per a la votació.
Passam a la votació.

30 vots a favor, 4 en contra i 20 abstencions. Per tant, queda
aprovada aquesta proposició no de llei.

V. Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
1750/06, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a candidatures electorals i igualtat,
atès que es va produir empat a la votació en comissió.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia...

(Remor de veus)

Sí són tan amables, si són tan amables, un segonet.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1750... -moltes
gràcies- /06, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a candidatures electorals i igualtat, atès
que es va produir empat a la votació en comissió.

Havent-se produït empat a la votació de la proposició no de
llei esmentada, a la sessió de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals de dia 12 d’abril de 2006, després de
les votacions previstes a l’article 90 del Reglament del
Parlament, se sotmet a votació per part del Ple de la cambra,
d’acord amb el que preveu l’article 90.3 del Reglament.

Senyores i senyors diputats ens preparam per la votació.
Passam a votació.

26 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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