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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Si els sembla bé
començarem la sessió plenària.

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. 8660/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per fomentar la modernització del sector
del comerç.

Primera pregunta, RGE núm. 8660/06, relativa a mesures
per fomentar la modernització del sector del comerç, 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. Sr.
Conseller de Comerç i Indústria, ens interessa saber quines
actuacions està duent a terme la seva conselleria pel que fa a la
modernització del sector comerç.

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. Jo crec, Sr. Diputat, que les podríem
agrupar en dues parts: el que serien les mesures de foment, les
mesures que concentram a través de les línies d’ajuda d’impuls
al comerç; i també llavors hi ha altres línies, com és el pla de
qualitat de comerç excelAlent o l’Escola de Comerç, la titulació
universitària en gestió de PIME; és a dir, també l’aspecte de
formació cobreix una part important d’aquestes activitats. I
després -i jo crec que aquest és un tema important- estam
preparant amb el sector comercial i també amb els
consumidors, a través del Consell Assessor de Comerç, el pla
estratègic del comerç de les Illes Balears. 

Vostè haurà sentit dir que en aquests darrers temps, en
aquests darrers mesos s’estan celebrant reunions -per dir-ho
així- monotemàtiques sobre qüestions concretes que afecten el
comerç; per exemple ara aviat es faran unes reunions sobre el
comerç turístics, unes altres que jo crec que són importants i
essencials, que és la influència de l’ordenació territorial i
l’ordenació urbanística sobre l’activitat de comerç per tractar
d’arribar a unes conclusions, i a través d’aquestes conclusions
poder preparar el pla sectorial o, millor dit, el pla estratègic de
comerç de les Illes Balears. Crec que aquest pla és la passa més
important de cara a preveure què volem del comerç d’aquí en
el futur que tenim en marxa, i que evidentment -i li ho insistesc-
es fa d’acord amb el sector, i aquí parl de sectors empresarials,
de sindicats, dels representants socials i també dels
consumidors.
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A part d’això hi ha una altra part que jo crec que és
important, que són les iniciatives, diríem, normatives respecte
del comerç que, en global, tracten de procurar que el comerç,
el petit comerç, pugui competir en principi en peu d’igualtat
amb els grans establiments comercials. Per això s’ha aprovat la
moratòria de llicències de grans establiments comercials i
també la modificació de la llei de comerç pel que afecta els dies
festius, les rebaixes, etc...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat?

I.2) Pregunta RGE núm. 8662/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni de colAlaboració entre l'EBAP i l'Institut
Europeu d'Administració Pública de Maastricht.

Segona pregunta, RGE núm. 8662/06, relativa a conveni de
colAlaboració entre l’EBAP i l’Institut Europeu d’Administració
Pública de Maastricht, que formula el diputat Sr. Miguel Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va adreçada
al conseller d’Interior. En el meu grup parlamentari, Sr.
Conseller, estaríem interessats a saber quins resultats s’estan
obtenint com a conseqüència de la signatura del conveni de
colAlaboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública,
l’EBAP, i l’Institut Europeu d’Administració Pública de
Maastricht. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats. Sr.
Diputat, l’Escola Balear d’Administració Pública allò que
persegueix a través d’aquest conveni és situar la formació del
funcionari públic de les Illes Balears al major nivell possible,
i per això s’ha fet un conveni amb l’Institut Europeu
d’Administració Pública que està radicat a Maastricht. 

Aquest conveni possibilita la celebració, diguéssim, com a
mínim de sis cursos. Dos d’ells ja s’han celebrat: un en el mes
de juny, sobre Cambios en la forma de gestión pública, i un
altre en el mes d’octubre, contractació pública i el (...) entre la
(...) privada i l’administració pública. Està previst també que el
pròxim mes de desembre se’n celebri un altre sobre Europa a
Internet, i en el primer semestre de l’any 2007 se’n celebrarà un
sobre la legislació europea per a empleats públics que no siguin
missers, que no siguin advocats; l’ús dels models de qualitat de
direcció a la Unió Europea i, per últim, les polítiques de la
Unió Europea i la seva relació amb la insularitat. 

Aquí el que es fa és situar a Balears, dur a Balears els
millors professionals que hi ha a Europa que avui estan exercint
com a professors de funció pública perquè el funcionari de
Balears no es vegi minorat en les seves possibilitats, i també hi
ha la possibilitat d’enviar funcionaris a Maastricht a seguir els
cursos més interessants, que també és molt convenient.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 8670/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a objectius socials de la
partida G/313D01/48000/00.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 8670/06, relativa a objectius
socials de la partida G313D01/48000/00, que formula la
diputada Sra. Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. La pregunta quedarà plantejada en
els seus mateixos termes. Gràcies.

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. Senyora diputada, li he de dir que
aquesta partida a la qual vostè fa referència s’ha destinat a tres
programes socials; el primer és de conciliació de vida familiar
i laboral, el segon és el Pla d’acció per a persones majors i el
tercer és el Pla d’acció per a persones amb discapacitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, no sé, en aquests
programes que vostè ens diu, quins recursos hi deu haver
dedicat, però el que sí és cert és que aquesta partida, que hi
havia 500.000 euros, d’aquesta partida han anat a parar a la
Conselleria de Turisme, concretament a la Targeta Verda, que
com vostè sabrà i tal com ha denunciat el meu grup en multitud
d’ocasions no sols no aporta recursos per a projectes
mediambientals, sinó que a més costa duros als ciutadans. Però
és que ara és més greu, perquè ara veim que en lloc de costar
duros als ciutadans a qui costa més duros és als més
desfavorits, ja que aquesta partida -vostè ho ha dit- és per fer
polítiques socials i vostès la destinen a fer propaganda de la
Targeta Verda.
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Aquestes són, Sra. Consellera, les polítiques socials del
Partit Popular. I no val que em digui que hi havia un romanent,
en aquesta partida, perquè si hi havia un romanent, en aquesta
partida, llavors -així ho diu l’expedient de modificació de
crèdit- llavors haurem de dir que vostè és una incompetent,
perquè si tenia recursos... O és que creu que no hi ha suficients
necessitats en aquestes illes per aplicar-hi tots els recursos
necessaris, Sra. Consellera?, i això no ha passat així. 

Per fer propaganda, com li deia, d’aquesta targeta no dubten
a passar aquests 500.000 euros per tapar el seu gran fracàs que
ha estat aquesta targeta verda, que varen vendre com el gran
invent per fer front a l’ecotaxa, i ara veim que han de treure
duros de tots els racons, fins i tot de serveis socials, per tapar
aquest fracàs que és la Targeta Verda. Vostès, Sra. Consellera,
no són de fiar, ni en els seus pressupostos ni en les seves
polítiques. Gràcies.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Rado, jo li demostraré que això
és fàcilment explicable, però sobretot demostrable, entre altres
coses perquè, aquesta partida, la podrà veure vostè escrita a les
distintes publicacions del Butlletí Oficial de les Illes Balears i
a les subvencions a què s’ha destinat. 

Miri, la primera, que és el programa de conciliació de vida
familiar i labora, s’ha executat ja; és una convocatòria tancada
i està publicada en el Butlletí núm. 52, de dia 8 d’abril de l’any
2006, i la partida destinada és de 120.000 euros d’aquesta
partida a la qual vostè em fa referència. La segona és la que fa
referència al Pla d’acció per a persones majors que jo li
comentava; partida també tancada publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears en el mateix butlletí, també de dia
8 d’abril d’enguany, amb un import de 87.000 euros. I el tercer
programa, que és el Pla d’acció per a persones amb
discapacitat, mitjançant també una convocatòria pública al
Butlletí número 75, de 25 de maig, per un import de 190.000
euros, destinats a entitats que fan feina amb persones amb
discapacitat que tots coneixem, i els projectes subvencionats
també, com poden ser AMADIBA, AMADIB, ASPAS,
INTRES, APROSCOM, Coordinadora, (...), ASPACE, etc.,
més un conveni amb la Coordinadora de Discapacitats per un
import de 118.000 euros.

Això suma, Sra. Rado, els 500.000 euros. Per tant jo crec
que vostès tenen una confusió, entre altres coses perquè el seu
company de partit i diputat va fer aquesta mateixa pregunta al
conseller de Turisme en data 13 de setembre de l’any 2006 en
aquest parlament, però resulta que a una comissió d’aquest
parlament de data 5 d’octubre de l’any 2006, posterior, parlava
d’aquesta mateixa partida que corresponia a una altra
conselleria del Govern. Per tant crec que seria convenient que
vostès repassassin les partides, i aquesta partida econòmica en

aquests moments està a zero i jo li recoman que llegeixi el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 8671/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pèrdua de turistes.

I.5) Pregunta RGE núm. 8672/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiments d'allotjaments turístics.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 4, RGE núm. 8671/06,
relativa a pèrdua de turistes, que formula el diputat Sr. Celestí
Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista...

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Demanaria ajornament, d’acord amb
el Reglament, de les preguntes 4 i 5, perquè de tots és sabut que
van adreçades al conseller de Turisme i té, a més, interès a
contestar personalment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò les preguntes números 4 i 5 queden ajornades.

I.6) Pregunta RGE núm. 8661/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a índex de criminalitat publicat pel
Ministeri d'Interior.

Passam a la pregunta número 6, RGE núm. 8661/06,
relativa a índex de criminalitat publicat pel Ministeri d’Interior,
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. ¿Qué valoración nos puede hacer el
conseller de Interior sobre la publicación de los índices de
criminalidad realizada el pasado 4 de octubre por el Ministerio
del Interior, día de San Francisco de Asís, el máximo
exponente de la no violencia y de la vida en armonía?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

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

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Diputado, mi valoración es negativa, es negativa por cuanto los
datos que se conocen, que son filtrados interesadamente, que no
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han comunicado oficialmente ni al Parlamento ni a nadie de
ninguna comunidad autónoma los datos oficiales, que se filtran
a un medio concretamente, como ya pasó el año pasado, y que
además son interesados por cuanto no coinciden pero sí que
demuestran tres cosas: que Baleares en el primer semestre del
año 2006 fue la tercera comunidad en índice de criminalidad,
delitos y faltas.

Por lo tanto yo creo que ello obedece a dos cuestiones
importantísimas: no existen medios humanos suficientes para
perseguir la criminalidad en Baleares, ni existen medios
materiales suficientes para corregir la criminalidad en Baleares.
Y esto, analizando los datos que tenemos, estoy convencido
que a final de año nuevamente Baleares será la primera
comunidad en índice de criminalidad en España, y esto no es
bueno, esto no es positivo, y yo pediría a todos un esfuerzo
para que convenzamos a los responsables de fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado de que es necesario hacer un esfuerzo
suplementario para que Baleares tenga la fuerza de policía y
Guardia Civil que precisa de acuerdo con su censo y con la
población que soporta la comunidad autónoma, y los medios
para perseguir la delincuencia que hasta el momento no
tenemos.

Gracias, Sr. Presidente.

I.7) Pregunta RGE núm. 8663/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a màster universitari en direcció
d'empreses.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 8663/06, relativa a màster
universitari en direcció d’empreses, que formula la diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Comerç i Indústria, des del Grup Parlamentari
Popular hem sabut, i jo personalment com a diputada per
Menorca, hem sabut i creim interessantíssim per als ciutadans
de l’illa de Menorca la posada en marxa d’un màster
universitari en direcció d’empreses, sobretot pel que fa als
titulars universitaris, per crear noves expectatives per a ells, i
sobretot també per als joves empresaris que comencen aquest
camí de fer una empresa. 

Per tant des del Grup Parlamentari li volem demanar què
suposarà per a l’illa de Menorca la posada en marxa d’aquest
màster.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Idò veurà, Sra. Diputada, jo crec que
és una passa important, molt important, en la formació, com
deia vostè, dels titulats universitaris, dels joves empresaris i
dels empresaris en general, no només els joves, perquè jo crec
que avui en dia un dels elements més importants per formar o
per fer competitiva una empresa és precisament la formació. 

En aquest cas concret aquest màster és a causa d’un projecte
que vàrem dur endavant l’any passat entre la Conselleria de
Comerç i Indústria i la Cambra de Comerç, l’Ateneu i La
Caixa, fent un cursos d’especialització que varen tenir prou
èxit, i ens vàrem plantejar o, millor dit, el sector empresarial,
la Cambra, com li dic, i l’Ateneu de Menorca i La Caixa ens
plantejaren poder dar una passa més endavant i fer a Menorca
per a la gent, per als titulats universitaris, per als empresaris, un
màster en direcció d’empreses. Això significa que els
menorquins no s’hauran de desplaçar, no hauran de sortir fora
de Menorca per obtenir aquesta formació que, a més, comptarà,
com no pot ser d’altra manera, amb un professorat especialitzat
i important com és el de la Universitat de les Illes Balears, i que
més endavant, i gràcies a l’acord que hem pres entre la
Conselleria de Comerç, la Conselleria d’Educació i la de
Relacions Institucionals, juntament amb La Caixa i les
institucions que li citava fa un moment, és a dir Cambra de
Comerç de Menorca, aconseguir que hi hagi una finançació
també adequada perquè les persones interessades puguin fer
aquest curs d’una manera molt més barata del que es fa a fora.

Ja li dic, crec que si realment estam parlant de
competitivitat en aquesta moment a Menorca s’ha dat, amb
aquest màster, una passa molt important.

Moltes gràcies, Sr. President.

I.8) Pregunta RGE núm. 8664/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria del Pla de formació i
inserció professional 2006.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 8664/06, relativa a
convocatòria del Pla de formació i inserció professional 2006,
que formula el diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Treball i Formació, voldríem saber quins resultats
espera obtenir dins l’any 2006 quant al Pla de formació i
inserció professional. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
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Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Tadeo, en nombre d’alumnes, que és allò més important del
Pla de formació professional laboral de les Illes Balears
esperam arribar a més d’11.500 alumnes, i quant a cursos es
distribuiran per totes les Illes més de 770. Amb açò volem
oferir en formació i capacitació professional 210 d’aquests
cursos; en tecnologies 111 cursos; en transversals, és a dir
informàtica, idiomes i tots aquells coneixements que permeten
ser útils a qualsevol professió, 286 cursos; i per a aquelles
activitats més demandades però que són singulars i no molt
esteses, com poden ser socorrista, monitor, restaurador de
mobles, (...) de gràfics, etc., 163 cursos. Pensam que amb
aquesta distribució i amb un pressupost que supera els
13.138.000 euros podem aconseguir que aquestes persones a
les quals falta capacitat per trobar una bona feina ho puguin
aconseguir. Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 8666/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a decisions en matèria
territorial.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 8666/06, relativa a decisions
en matèria territorial, que formula la diputada Sra. Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta legislatura hem
acusat en moltes ocasions el Govern, el Partit Popular i també
el president Matas de no voler protegir, de fet de desprotegir i
de destruir territori, i la resposta quasi sempre ha estat escudar-
se en el fet que la matèria territorial és competència dels
consells. 

La setmana passada vam poder assistir al debat d’una
iniciativa legislativa popular que precisament anava a protegir
territori i que no va poder tirar endavant gràcies només als vots
del Partit Popular. Per tant, després del debat de presa en
consideració de la iniciativa legislativa popular que va tenir
lloc en aquest plenari la setmana passada ens demanam si
continua mantenint el Sr. President del Govern que les
decisions en matèria territorial són potestat exclusiva dels
consells.

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, Sr. President, senyores i senyors diputats..., que no
em compti el temps, president, que això està embussat, aquí.

(Rialles)

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Portaveu, la pregunta que vostè fa no és prou clara, ja que per
contestar adequadament s’hauria de saber a què es refereix la
diputada Sra. Mascaró per “decisions en matèria territorial”.
Fent un esforç per respondre interpretarem el sentit de la
pregunta formulada de forma que es poden preveure tres
respostes.

Si al que vol fer referència la diputada és a la competència
en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, cal recordar-li,
a la diputada, que la iniciativa legislativa popular presentada no
feia cap mena de referència a la distribució competencial
existent en aquesta matèria, que resulta de l’Estatut
d’Autonomia i de les lleis transferides, la 9/90, de 27 de juny,
d’atribució de competències en matèria d’urbanisme i
habitabilitat, i la 2/2001, de 7 de març, d’atribució de
competència als consells en matèria d’ordenació del territori.
Per tant si la iniciativa legislativa no afectava la distribució
competencial vigent, el seu debat tampoc no podia afectar-li.

Segona resposta. Si al que vol referir-se la diputada és als
casos o àmbits concrets a què feia referència la iniciativa
popular debatuda el passat dimarts, em ratific ja en allò dit
aquell dia. Dels sis eixos on tocava girar la iniciativa girada,
només en un dels eixos, el dels espais naturals protegits, la
competència és clarament del Govern i, per contra, els consells
són en sis casos els òrgans efectivament decisoris, bé perquè
són els planificadors -carreteres- o els autoritzadors -camps de
golf, parcs temàtics-, bé perquè fan l’informe vinculant -nous
ports- o determinen en el cas dels aeroports el dimensionament
de la delimitació de les zones de serveis aeroportuaris, o són els
competents en matèries de patrimoni històric -protecció de 200
metres de La Real-, ratificant-me, per tant, en allò que ja he dit
l’altre dia.

Si la seva pregunta pot tenir una altra resposta, si finalment
el que vol dir la proposant és que a través d’una intervenció
legislativa es poden buidar de contingut les competències
atribuïdes als consells que els atorga el nostre estatut, li ratific
també que aquest és un camí que el Govern no seguirà en cap
cas.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. M’ha sorprès, Sr. Conseller,
em pensava que seria una mica més contundent i segurament
una mica més agosarat, perquè estam d’acord o no estam
d’acord en el fet que desprotegeixen, vostès? Declarar sòl rústic
protegit és o no competència d’aquest parlament? 

Vostè m’està contant quines són les competències de
cadascun. Ja ho sabem, quines són les competències, però té
competències el Govern per poder protegir, si vol, a través
d’una iniciativa legislativa? Sí que en té. Per tant no volen i
continuen llevant-se les responsabilitats del damunt i
traspassant-les als altres. Vostè, igual que el president, no vol
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assumir les responsabilitats de destruir el territori sobretot de
Mallorca i d’Eivissa. Digui “sí que ho volem fer”, però no em
digui quines són les competències de cadascun.

La setmana passada vostè mateix va tornar dir “aquí falten
els consells”. Els consells hi eren, perquè representants dels
consells també eren aquí dins, sobretot els que en tenen
responsabilitats, i vostè va tornar tirar pilotes fora. L’únic que
va ser una mica agosarat va ser el Sr. Huguet, que va dir que
tenien molts de vots per fer el que deia el seu programa
electoral. Per tant vostès estan a favor de la destrucció del
territori i pretenen que els responsables en siguin uns altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, agosarat no ho pot ser un
portaveu que ha de prendre només posicionament; jo havia de
ser respectuós amb la iniciativa popular, i el que vostè voldria
és que jo hagués estat agosarat, i em criticarien això aquesta
setmana.

Miri, l’article 39. No ens podem omplir la boca la passada
legislatura dels reals governs de cada illa i en aquesta voler que
trepitgem els consells i modifiquem les lleis, que podríem, que
podríem, no li ho neg, però que no hi ha hagut cap consell que
hagi demanat que es modifiqui. Deixaríem de fer camps de
golf, a Menorca?

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 8665/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment dels objectius fixats per la
Conselleria de Medi Ambient en relació amb els incendis
forestals.

Desena pregunta, RGE núm. 8665/06, relativa a
compliment dels objectius fixats per la Conselleria de Medi
Ambient en relació als incendis forestals, que formula la
diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient, aquest estiu hem pogut comprovar
també a diverses zones la rapidesa..., que hi ha hagut foc o
incendis, sobretot al nord de Menorca, entre Ferreries i
Ciutadella i per Cala en Blanes, la ràpida actuació que ha tingut

la conselleria i sobretot també eficaç actuació en aquesta
matèria d’incendis forestals.

Per tant des del Grup Parlamentari Popular el que volem
saber és en quina mesura s’han complert els objectius que des
de la seva conselleria s’havien fixat aquest estiu en la matèria
d’incendis forestals.

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. Sra.
Portaveu, primer de tot jo voldria agrair a tots els cossos que
participen en la labor de la lluita i l’extinció dels incendis, tant
policies locals, com protecció civil, com voluntaris de protecció
civil, Policia Nacional, Guàrdia Civil, els agents de medi
ambient, el personal d’IBANAT i la conselleria, més tots els
bombers dels tres consells que han pogut colAlaborar.

Jo li diria que si s’han assolit els objectius... Els objectius
en tema d’incendis són un poc utòpics, pel que fa en aquests
moments al tema d’incendis, perquè allò seu seria que no hi
hagués cap metre quadrat que es cremàs. Una altra cosa és que
els resultats respecte a la mitjana de com van les coses, la
mitjana d’incendis aquests darrers 5 anys és de 130 incendis
per any; enguany..., 150 -perdó- incendis per any; enguany han
estat 101. O la mitjana que té a veure per hectàrees cremades
per any aquests darrers 5 anys és de 524 i enguany han estat
només 162,82.

Però el que mi em fa estar content és un fet molt clar: les
negligències per incendis eren darrerament el 62% dels
incendis que teníem, és a dir, de 100 incendis, 101, o de 130
l’any passat, n’hi va haver més de 70 i busques que eren
negligències. I en canvi aquest 62% ha passat al 48%. El que
demostra és que hi ha una implicació per part de la societat
perquè no hi hagi aquestes negligències, i això és el més positiu
d’aquesta campanya: a part que hi hagi hagut menys incendis,
a part que hi hagi hagut menys hectàrees, que això és bo, el més
important és que hi ha una colAlaboració ciutadana de gent
anònima que ha fet baixar els incendis per negligència.

També s’ha de dir que els intencionats han pujat un 4%, i
aquí els agents d’IBANAT han fet..., els agents de la
conselleria i el personal d’IBANAT especialista, els agents de
medi ambient especialment, han fet totes les investigacions, i
una vegada que acaba aquesta feina, que fan la investigació els
agents de medi ambient, ja després és el SEPRONA que
determinarà quin tipus de falta han fet.

En general, bé. Content del tot, no. Així de clar. És a dir, no
perquè els nombres surtin bé el personal d’IBANAT o la
conselleria estan contents. Volem aconseguir que encara sigui
molt menys. 

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 8659/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a carrils de l'autovia Eivissa-
aeroport.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 8659/06, relativa a carrils de
l’autovia d’Eivissa a l’aeroport, que formula el diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
a principis d’aquest mes el president del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera va anunciar que l’últim tram de
l’autovia de l’aeroport seria perfilat per tal que tengués un sol
carril en cada sentit de circulació, voreres amples i també
enjardinament. Segons el Sr. Palau aquesta modificació, que
mai no ha estat exposada al públic, obeeix a la intenció de
reduir impactes i perquè la zona quedi més polida, i es produeix
després d’unes negociacions discretes.

Ens podria confirmar el Govern si això serà així i quins són
els motius reals d’aquest canvi d’actitud?, ja que sempre
s’havia dit que els quatre carrils eren imprescindibles.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, nosaltres esperam que l’autovia de l’aeroport tengui
quatre carrils, tal i com està aprovat en el projecte, projecte que
en els dos tràmits d’informació pública, que va ser el moment
oportú, no va rebre cap alAlegació en contra per part d’AENA
i que ara es nega sense fonaments a l’ocupació dels seus
terrenys. Tornarem una altra pic a insistir formalment perquè la
seva negativa, Sr. Ramon, mai no pot ser política, com fins ara
ho està essent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no pensava que fos
vostè mateixa que ha fet mentider el Sr. Pere Palau. Però jo li
diré quina és la meva opinió de per què es redueix l’amplària
d’aquesta autovia just davant Betacar, empresa de la qual el Sr.

Palau és administrador solidari, quina casualitat. Bé, en aquest
tram no pogueren fer el mateix que passa en el tram que va
davant del negoci del Sr. Batle de Sant Josep, en el qual cas
deixen la carretera actual com a via privada de servei i tota
l’ampliació, tota l’expropiació la fan cap a l’altre costat, on no
hi ha dirigents del PP. I no ho pogueren fer, però era la seva
intenció, perquè tingueren la mala sort que a l’altre costat hi ha
les instalAlacions de l’aeroport i, com saben, no es poden
expropiar, a més, és ilAlegal. I a pesar d’això, vostès ho posaren,
i el 8 de març de l’any passat, reberen un escrit d’AENA dient
que no els podien expropiar i vostès els tragueren de les
expropiacions.

No conti ara pelAlícules, perquè amb tot aquest temps,
vostès, sabent això, han estat enganyant la gent i fent creure que
executarien els quatre carrils en tot el seu traçat. Han expropiat,
amb autèntic sadisme, de manera absolutament innecessària,
molts petits propietaris, però no poden tocar ni un sol metre
quadrat de les propietats del Sr. Pere Palau. Tot això és
d’autèntica vergonya, autènticament vomitiu, Sra. Cabrer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, jo pensava que vostè
seria més respectuós, perquè vostè és una persona que tendeix
a insultar i a desqualificar tothom, i que, per descomptat, mai
no aporta cap prova, Sr. Ramon. I això té un nom: mentida, Sr.
Ramon. Vostè injúria i calumnia i vostè ho fa emparant-se amb
la seva acta de diputat, com ho va fer quan la policia el va
detenir a Ca’n Malalt, per un delicte de desobediència, i vostè
va alAlegar que era diputat i va deixar plantats la resta de
camarades.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

I la seva darrera mentida fa només quinze dies: “El fiscal
anticorrupción archiva la denuncia de Izquierda Unida sobre
tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en la
construcción de las autovías de Ibiza”. I què va dir el Sr.
Ramon? “Ramón, lamenta la desidia del fiscal, asegura que la
fiscalía ha actuado con poca seriedad y no ha estado a la
altura de las circunstancias”. Vostè, Sr. Ramon, ni tan sols
respecte l’administració de justícia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.12) Pregunta RGE núm. 8673/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estació de Jacint Verdaguer.

EL SR. PRESIDENT:
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Pregunta número 12, RGE núm. 8673/06, relativa a estació
de Jacint Verdaguer, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez
i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Cree la Sra. Consellera de Obras
Públicas que la estación de Jacinto Verdaguer estaba en
condiciones de ser inaugurada?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Estic convençuda que per al Partit
Socialista està clar que no, però a la consellera el que li
interessa és el servei a l’usuari, m’interessa molt més el servei
a l’usuari que la demagògia dels partits polítics. I l’usuari del
transport públic coneix perfectament la gran modernitat de
l’estació de Jacint Verdaguer, com a primera passa de la futura
estació intermodal, com coneix perfectament, la gran millora
del transport públic ferroviari durant aquests tres anys. I estan
realment, Sr. Diéguez, satisfets.

Li puc dir que amb 35 dies que du en funcionament Jacint
Verdaguer, hem tengut ja 270.985 usuaris i d’aquests 270.000
usuaris hem tengut 8 queixes. Per tant, crec que és prou
significatiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Y tendrá pocas por la dificultad
de encontrar el libro de reclamaciones, porque hay muchos
usuarios que han ido a pedirlo y han dicho que hasta que no
esté el jefe de estación no lo sacan, y muchos se han tenido que
ir porque tienen que ir a su trabajo, y como tienen que hacer
todavía el paseíllo hasta el centro de Palma, pues no tienen
tiempo para poner las reclamaciones, Sra. Consellera.

Mire, ustedes inauguraron una estación inacabada,
inacabada porque no tenía ni servicios suficientes ni
indicaciones de información en cartelería; con problemas de
seguridad, porque no tenían ni siquiera las toperas puestas al
final de la vía del tren, como es obligatorio; con malos olores,
usted sabe que hay una pestilencia terrible a gasoil quemado
dentro de esa estación; con un humo, que procede de las
emanaciones de los motores de gasoil, humo que es tóxico,
realmente irrespirable; con un ruído ensordecedor, usted sabe
que es realmente prácticamente imposible tener una

conversación con la persona que expende los billetes, porque
es dificilísimo hacerse oir y que le oiga al usuario en
condiciones de responder a lo que se le está pidiendo.

Por todos esos problemas, sabe que los trenes tienen que
esperar parados, a oscuras y con el aire acondicionado
apagado. ¿Eso es un buen servicio, Sra. Consellera? Tienen que
estar los trenes así porque, mientras están parados, si no van
haciendo más emanaciones de gasoil y van haciendo que el
ambiente sea todavía más irrespirable. Y cuando arrancan,
naturalmente, el aire acondicionado, al ponerse en marcha otra
vez, produce problemas de condensación y esa condensación
de agua hace que haya goteras dentro de los propios vagones
que caen encima de los usuarios. Eso es eficacia Cabrer: gases
tóxicos, ruído, goteras, trenes parados, calor, eso es eficacia
Cabrer.

 Mire, Sra. Cabrer, usted tiene la foto, los usuarios ahora
tienen el problema y el problema lo tendrá que resolver el
próximo gobierno, porque usted lo va a dejar ahí; igual que
cuando inauguraron el trocito, el tren de sa Pobla, con el
anterior gobierno de la primera época del Sr. Matas, que tuvo
que venir otro gobierno a arreglar el problema. Mire, Sra.
Cabrer, nos tiene usted acostumbrados a fracasos sonoros,
como fue el campo de polo, la autopista Inca-Manacor,
etcétera, pero ahora con usted SFM ya no es “Servicios
Ferroviarios de Mallorca” sino “Su Fracaso Mayor”, Sra.
Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Jo entenc que el Sr. Diéguez no sap
ni com funciona el servei de queixes, perquè no és usuari del
transport públic, és call center que funciona 24 hores, tots els
dies de l’any, és un telèfon, un call center. Jo entenc que vostè
no és usuari, va per les autopistes del Govern, que li encanten,
això són els fracassos, li encanten, però els usuaris tenen un
call center 24 hores.

Miri, jo entenc que el PSOE tergiversi la realitat perquè li
fa molta ràbia la modernitat del transport públic que ha
impulsat el govern del Partit Popular i vostès varen impulsar un
altre tipus de tren, el qual desgraciadament va haver d’arreglar
el govern del Partit Popular. Li he de dir que el Sr. Santos
Hierro, s’ha dedicat durant aquests 35 dies a intentar crear mal
ambient dins SFM; no ho ha aconseguit, perquè no va deixar un
bon record de la seva gestió, però que vostès es dediquin a
intentar desestabilitzar el tren els hauria de fer vergonya!

Sr. Diéguez, l’estació de Jacint Verdaguer sofreix les
molèsties de les obres definitives del soterrament i del metro,
que és la gran modernitat del transport públic que impulsa el
govern del Partit Popular i li he de dir que vostès haurien de
colAlaborar més amb aquest impuls i, sobretot, no enganyar els
ciutadans de les Illes Balears amb un conveni ferroviari per al
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qual no hi ha ni un cèntim d’euro en els propers pressuposts
generals de l’Estat i els hauria de fer vergonya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 7424/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en matèria d'adjudicació de
construcció d'infraestructures sanitàries.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 7424/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern de les Illes Balears en matèria
d’adjudicació de construcció d’infraestructures sanitàries. En
nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Diputat Miquel Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. Rotger, Sr. President. Estava preocupat perquè
veia que no venia la consellera de Sanitat i m’he assabentat
avui, com tots els ciutadans de les illes, que ahir s’havia
vacunat de la grip i clar, pensava a veure si estaria malalta. La
grip, jo primera pregunta que faria, Sra. Consellera, si ens hem
de vacunar, tota la gent de la seva edat de les illes, s’han de
vacunar o no, seria una bona pregunta, no la faré perquè parlem
d’un altre tema.

Avui, parlem de dos punts que són de construcció
d’infraestructures sanitàries en general i una, concretament, de
Son Dureta. Són dos punts diferenciats, nosaltres ens abocarem
més en el primer, atès que sobre Son Dureta, sobre Son
Espases, la consellera demà té una compareixença, crec, en
comissió; pensam que en aquest moment que s’ha tornat enviar
o s’ha enviat al ColAlegi d’Enginyers de Camins, després de la
victòria pírrica en el Consell Consultiu de 4 a 3, crec, que
guanyava una determinada empresa que costa 105 milions
d’euros més que l’altra, i després que el president del Govern
ens va dir que aniria a missa el que digués el Consell Consultiu,
ara ho han enviat al ColAlegi d’Enginyers, es veu que abans de
missa, abans de combregar s’hauran de confessar, i llavors
esperarem demà, a veure què ens diu vostè sobre l’assumpte de
..., no de Son Dureta, de Son Espases, perquè tendrà coses a
dir-nos, supòs, ja que hi ha aquesta compareixença.

Per tant, nosaltres passarem a parlar de la resta, de la
primera part que era d’infraestructures en general i que volem
concretar més en primària. Nosaltres farem preguntes, Sra.
Consellera, com és una interpelAlació i voldríem que vostè ens
contestés el més concretament que pugui sobre les preguntes
que li farem.

Fa un any aproximadament jo li vaig fer una altra
interpelAlació sobre infraestructures i la veritat és que, llegint
ahir el Diari de Sessions, poques preguntes me va contestar, i
jo li agrairia aquesta vegada, intentaré ser concret i m’agradaria
que vostè també ho fos.

Jo don per suposat, per evitar problemes, que el govern
anterior no fa res durant un any i mig, açò va ser un drama, amb
tant temps no es va fer res i vostès durant tres anys i mig, que
és molt poc temps, han fet moltes coses. Com que açò és el que
sortia seqüencialment a l’anterior interpelAlació, jo ja ho dic ara
i em quedo ja descansat sobre aquest assumpte. Vostè, després
d’una reunió mantinguda amb l’Ajuntament de Palma, el dia 21
d’agost del 2003, va dir que estava en disposició de construir,
de manera immediata, els centres de Cala Major, Aragó, Ca’n
Pastilla, Molinar, Secar de la Real, sa Roca i sa Gerreria i
ampliar els locals de Pere Garau i es Rafal. També va dir que,
malgrat no podia dir quan començarien, lògicament, perquè
s’havien de fer els plànols, els projectes, va assegurar que “la
ejecución finalizará esta legislatura”, els més urgents Cala
Major i Aragó. Aquí tenc els diaris per si vostè els vol veure.

Començarem pel fàcil, que és Sant Agustí, que en principi
me sembla, externament almenys, que està ja finalitzat, si no hi
està, deu estar a punt, jo crec que fa temps que està acabat. I la
pregunta que li faria és: si està acabat, si no hi està, quan
s’acabarà i per què no està en marxa ja, perquè pensam
nosaltres que, pel que hem vist per fora, que sí que està
finalitzat?

El següent és Aragó, un dels més urgents, que ens deia
vostè aquest dia, que ara no ho trob aquí, “los más urgentes
Aragón y Cala Major”; Cala Major ja ho hem dit, que és Sant
Agustí, Aragó, un dels més urgents. Ens deia vostè, a resposta
escrita el 31 de març del 2004: actualment s’està pendent de la
licitació del projecte i exposava la plantilla que tendria, el març
del 2004. L’altre dia en què jo vaig passar per aquest terreny,
terrenys, perquè són terrenys, estan tancats, però jo no tenc
coneixement, si no és que m’equivoqui, que s’hagin cedit
oficialment i no es veia cap moviment d’obra en aquests
terrenys del carrer Aragó. I jo la pregunta que li faria és amb
quines condicions està aquest centre, que era tan urgent i
necessari i que en el seu moment l’anterior legislatura
l’ajuntament no va cedir els terrenys, com vostè se’n recordarà.
S’han cedit els terrenys? És urgent, no és urgent? Jo estic
convençut que és urgent, atès que així ho deia a l’anterior
legislatura el regidor Sr. Rodrigo, qui estava obsessionat amb
aquest centre d’Aragó.

Un altre, Ca’n Pastilla. Som a un lloc, Ca’n Pastilla, dolent,
vostè ho sap, criticat per vostès en el seu moment, perquè era
un soterrani, però en el seu moment es van cedir els terrenys
adients. Hi havia un hotel que havia de comprar l’Ajuntament
de Palma, el qual crec que va comprar; ha estat difícil, perquè
tenim entès que el solar el va acceptar l’ib-salut el 21 de febrer
del 2006, és a dir, dos anys i mig després de la presa de (...)
d’aquest centre urgent. Ara tenim els terrenys, adjudicat el
projecte curiosament a Global PM, que és el de l’informe
d’adjudicació de Son Espases. I just el passat divendres, el
Consell de Govern autoritza la signatura del conveni amb
l’ajuntament, per fer allò de què no figuri en els pressuposts del
Sr. Ramis d’Ayreflor les construccions, com fem des de fa uns
quants i l’anterior govern també ho feia.

Estaré encantat que el Sr. Huguet vengui aquí, surti i parli,
però aquí no, per favor.
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L’obra no està adjudicada, sembla. Per tant, la pregunta
seria: com s’ha tardat tant a tenir el solar, fa dos anys i mig?
Estarà acabat aquesta legislatura aquestes obres que havien de
durar dotze mesos? Encara no té l’adjudicació, en principi són
dotze mesos per construcció, estarà acabat?

El Molinar, és un altre dels siete magníficos que deia vostè
en el seu moment, i la pregunta que jo li faria sobre aquest
seria: si ha començat o ha acabat o ha fet qualque cosa amb
aquest centre, el qual ha d’estar acabat a finals de legislatura.
I jo parl de l’ubicació definitiva, no d’aquest projecte temporal.
Tenc entès, consellera, que no s’ha fet res, però de totes
maneres haurien de parlar amb els veïns, els quals em sembla
que no estan d’acord amb el lloc escollit, que està a 300 metres
lineals del centre de salut actual. Jo crec que s’ha de construir,
i no jo, sinó els veïnats amb els quals hem parlat, s’ha de
construir més lluny dels 300 metres aquests del centre existent,
perquè allà agafa una població més envellida i d’una ètnia que
necessita més l’atenció que no tan a prop.

Secar de la Real. Tenim el solar que prometia el Sr.
Rodrigo, de 3.500 metres? No ho sé. Pensen fer qualque
actuació? Era important i era urgent, queden vuit mesos de
legislatura. El 19 de març ens va dir que s’estava, el 19 de març
del 2004, que s’estava tramitant la cessió del solar a la
comunitat autònoma. És per això que jo deman a veure com
està. De tota manera i en aquest tema del Secar de la Real, i ja
que no s’ha fet res, nosaltres a la moció, si és que la presentam,
farem una proposta de reestructuració de la zona del Camp
Redó, la qual cosa em sembla més adient, i en la qual hi està
inclosa el Secar de la Real.

A Son Roca és un altre dels set de la legislatura que
s’havien de fer. S’ha fet? O és que ara, que abans ho
demanaven, veuen que fer unitats bàsiques a Son Roca i a Son
Rapinya, dependents del centre de salut de Son Serra i de la
Vileta, estant a un radi de tres quilòmetres no és necessari?
Perquè abans vostès deien que s’havia de fer. Ara ens contesta
que no a una pregunta, i aquí ens va dir que es faria aquesta
legislatura el de Son Roca. Sí o no es farà?

Com veu, consellera, són preguntes concretes, vostè quan
surti pot parlar de què té un pla d’infraestructures, això està fet
abans del Pla d’infraestructures, tota la intervenció seva en els
diaris i voldríem saber a veure com està.

Es Rafal. Es Rafal és un centre petit, el volia ampliar a costa
d’una planta que s’emprava per a la tercera edat. L’ajuntament
en el seu moment va dir que no, vostè va dir que s’ampliaria
aquesta legislatura; en resposta a una pregunta escrita nostra, en
el març del 2004, diu que ja hi ha un centre, però no ens diu si
s’ampliarà o no s’ampliarà, i ja això va quedar com a
difuminat. Voldríem que ens digués exactament què pensa fer
amb la reforma des Rafal.

A Pere Garau vam comprar el solar en el seu moment, a un
restaurant, com vostè sap, al costat de l’edifici a l’anterior
legislatura, era urgent. Fa tres anys i mig, no s’ha començat i no
sé si s’han adjudicat les obres. Voldríem saber a veure com està
l’assumpte de Pere Garau, el qual també era un centre urgent i
a un lloc important i fa tres anys i mig que tenen els terrenys.

A Bendinat, primera pedra el juny del 2006; Palmanova, el
juliol del 2006, aquest sí perquè l’alcalde de Calvià ha premut
fort i de pressa per fer-ho. Escola Graduada, també surt en els
centres que vostè havia de fer. Ara, segons resposta seva, diu
que no s’ha de fer res.

Sr. President, dos minuts o un minut i acab, no me n’havia
adonat del llum.

Nosaltres consideram tan importants com Sant Agustí,
almenys igual d’importants, els de Camp Redó, Vileta, Escola
Graduada i Rafal, vostès sembla que no, a Sant Agustí li han
donat molta prioritat i en canvi a la resta no.

I jo, per acabar, Sr. President, volia fer un comentari sobre
Eivissa. Eivissa, ens va reunir vostè, a la Sala Verda, crec
recordar, fa quasi un any, era l’any passat, ens va dur uns
tècnics per parlar dels quiròfans de l’hospital, s’havia de
començar; però jo tenc entès que no ha començat res, a Eivissa
els quiròfans no s’ha començat res, no sé si està adjudicat,
començar no s’ha començat res.

I també a Eivissa, voldríem saber com està d’avançat el
centre de salut de Sant Josep, del qual deia vostè, el 24 de maig
del 2004, que estaria abans del 2007, perquè així ho diu el Pla
d’infraestructures, “primer plan de estas características que se
hace en Baleares”, voldríem saber com està.

De Menorca no dic res, perquè ja ho sé exactament, han
acabat el de Mercadal, la qual cosa és el que tocava; han fet el
de Migjorn, i jo els felicit. I el de Ciutadella l’estan fent, jo
record aquí una pregunta oral de la Sra. Vinent del 2004, en la
qual li demanava quan ho farien, i vostè, que estava en
condicions de garantir, que començaria el 2005, i en sortir li
vaig dir: no començarà el 2005, ha començat el desembre del
2005, bé just per acabar a les eleccions, probablement, que era
el que deia jo.

Però, Sra. Consellera, m’agradaria a veure si ens pot
contestar aquestes preguntes, les quals crec que han estat
bastant concretes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President, senyores, senyors diputats. La veritat
és que vull agrair l’oportunitat que me dóna el Partit Socialista,
encara que pareix curiós que ho digui un membre del govern
respecte d’un diputat de l’oposició, perquè, una vegada més,
m’ha donat l’oportunitat de donar compte de les actuacions que
fa el Govern de les Illes Balears respecte de les infraestructures
sanitàries a les Illes Balears, perquè això és important, Sr.
Gascón. Què està fent el Govern de les Illes Balears? Està fent
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quatre nous hospitals i una trentena d’actuacions en atenció
primària.

Vostè ve avui aquí, i és curiós, quan la interpelAlació és
precisament per interpelAlar el Govern sobre les adjudicacions
d’infraestructures sanitàries, vostè, Sr. Gascón, que és sanitari,
i això és molt important per al que diré en aquests moments, ve
aquí i puja a aquesta tribuna, quan aquesta interpelAlació estava
preparada per parlar de Son Dureta, i deriva el tema i parla
d’atenció primària. Per què? Perquè vostè és sanitari, Sr.
Gascón. Li he de dir que no estava preparada per a atenció
primària, perquè atenció primària, tot i que les infraestructures
d’atenció primària es duen endavant, aquesta trentena
d’actuacions les paga el Govern de les Illes Balears i fa
possible la seva construcció, no les adjudica el Govern de les
Illes Balears, les adjudiquen els ajuntaments. Per què? Doncs,
bé, la veritat és que vàrem seguir un sistema de finançament
que vostès varen deixar preparat, el qual vaig trobar que era
adequat i el vàrem continuar emprant, que era a través d’una
pòlissa de crèdit amb una entitat bancària, a través de la qual
ens donava els doblers però firmàvem convenis amb els
ajuntaments de tal manera que els ajuntaments adjudicaven i el
Govern pagava, la qual cosa, per cert, Sr. Gascón, això
precisament és el que ha retardat tal vegada qualque
infraestructura, perquè ha hagut de tenir el tràmit de les dues
institucions. Però en qualsevol cas, qui adjudica són els
ajuntaments.

Per tant, Sr. Gascón, vostès avui volien parlar de Son
Dureta i a vostè, que li ha tocat dur endavant aquesta
interpelAlació, que és sanitari i sap que no es manté un debat
sanitari sobre la construcció del nou hospital de Son Dureta, ha
volgut derivar el tema cap a atenció primària. Però és igual,
perquè jo venc aquí a parlar del que aquest govern fa i podem
parlar d’atenció primària, podem parlar de Son Dureta i podem
parlar de moltes coses, perquè, precisament, el que fa aquest
govern és dur una activitat important i sobretot pel que fa a
salut pública, a les inversions en salut pública, i podem parlar
del que vostè vulgui.

Però no se’n oblidi, Sr. Gascón, aquest govern, i li agraesc
l’oportunitat que ho pugui tornar repetir damunt aquesta tribuna
i davant el plenari del Parlament de les Illes Balears, du
endavant un Pla d’infraestructures 2004-2010, precisament per
establir quines són les nostres necessitats de present i de futur
i que contempla, repetesc, quatre nous hospitals i una trentena
d’actuacions en atenció primària.

Clar, vostè ho ha esmentat, però jo ho vull deixar i vull que
consti en acta i en el Diari de Sessions d’aquesta cambra, jo sé
que no li agradarà, ja ho ha dit, però no me queda més remei
que quan vostè critica les actuacions d’aquesta conselleria en
atenció primària, fer una passa enrera i recordar el passat, és
clar que ho he de fer, Sr. Gascón. Perquè miri, l’executiu que
vostès varen presidir va inaugurar 19 actuacions en atenció
primària, d’aquestes 19 actuacions 9 varen ser iniciades per
l’actual conseller d’Educació i que va ser l’anterior conseller de
Sanitat abans que entràs el pacte de progrés. No passa res, està
molt bé, igual que nosaltres hem posat en funcionament es
Mercadal o l’altre centre de salut que vostè ha esmentat de
Menorca, el qual efectivament es va iniciar quan presidia
l’executiu el Partit Socialista, no passa res, però la inversió que

varen fer vostès va ser de 12 milions d’euros, fins i tot
comptant les actuacions que havia iniciat el Sr. Fiol quan era
conseller de Sanitat.

Què està fent el Govern de les Illes Balears actualment, el
govern del Partit Popular? Doncs, actualment, com ja li he dit,
una trentena d’actuacions en atenció primària, concretament 28
actuacions, les quals o bé estaran enllestides o bé estaran en
obres quan arribin les eleccions, que no serà l’important;
l’important no és que siguin acabades en el maig del 2007,
l’important és que estiguin o acabades o en construcció o
almanco que estigui iniciat el procés perquè sigui una realitat,
perquè, si bé per a nosaltres s’acaba la legislatura en quatre
anys, per als ciutadans de les Illes Balears no. I quan parlam de
salut, òbviament menys encara, es tracta de posar els fonaments
per millorar la salut públic, per millorar la salut dels nostres
ciutadans i sobretot les seves infraestructures.

Què ens costa el que feim en atenció primària? 48 milions
d’euros, Sr. Gascón, 48 milions d’euros, enfront dels 12
milions que vostès varen invertir. Per tant, sincerament, Sr.
Gascón, jo li agraesc l’oportunitat que me dóna de poder tornar
recordar aquestes xifres i aquest impuls que dóna la conselleria
respecte d’atenció primària.

I en hospitals, perquè tampoc no ha mencionat més que els
quiròfans de Ca’n Misses, en hospitals també feim una gran
inversió, li repetesc, quatre nous hospitals: tres hospitals, els
quals obriran les seves portes i podran estar en funcionament a
principis de l’any que ve, si tot va bé, i que suposen una
inversió de 102 milions d’euros. És ver que aquesta xifra no es
pot comparar amb l’anterior legislatura, perquè, com que no
varen fer res en atenció especialitzada ni en ampliacions,
reformes o nous hospitals, òbviament no tenim cap xifra, però
102 milions d’euros el que ens costarà posar en funcionament
Inca, Menorca i Formentera. A més, com vostès saben, també
està pendent de posar en funcionament la construcció de
l’hospital de Son Dureta, el nou hospital de Son Dureta el qual,
després de què passi tot això tothom estarà content i tothom
voldrà, perquè serà una nova infraestructura d’acord amb la
dignitat de les persones que han de rebre assistència a la nostra
comunitat.

Doncs, amb aquesta construcció de l’hospital de Son Dureta
la inversió puja, precisament, de 102 milions d’euros a quasi
400 milions d’euros, Sr. Gascón. Jo crec que són dades més
que cridaneres per comparar aquestes dues gestions i per a,
sincerament, donar-li les gràcies per donar-me una altra vegada
l’oportunitat de venir a explicar-les davant aquesta cambra.

I me podria aturar aquí, però no m’aturaré, perquè, a més
d’aquestes noves infraestructures hospitalàries, també feim
inversió en l’ampliació i reforma dels centres hospitalaris dels
hospitals que no substituïm per un de nou. Per exemple, vostè
l’ha esmentat, Ca’n Misses; Ca’n Misses té ja en aquests
moments una nova àrea de pediatria, una nova àrea de diàlisi
que ha permès ampliar els serveis als ciutadans de Ca’n Misses,
i ja està licitada el que vostè me demanava, que és la reforma
del bloc quirúrgic. Això, més les reformes que s’han duit
endavant a GESMA, suposen una inversió de prop de 22
milions d’euros, comptant també les que es duen a terme a
l’hospital de Son Dureta, perquè, tot i que se’n fa un de nou,
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òbviament hi ha coses que no poden esperar perquè té
cinquanta anys.

A més de tot això, també feim una inversió important en
investigació i infraestructura sanitària d’investigació. La posada
en marxa de la Fundació Caubet-Cimera, 7 milions d’euros. És
a dir, Sr. Gascón, que sense tenir en compte l’hospital de Son
Dureta, aquest govern destina més de 170 milions d’euros a
infraestructures sanitàries i a l’hospital de Son Dureta 400
milions d’euros. Jo crec que això és l’important, Sr. Gascón, i
això és del que als ciutadans interessa que vostè i jo parlem, del
que feim i de l’impuls que donam a la sanitat pública des del
Govern de les Illes Balears, des d’un govern presidit pel Partit
Popular. Les xifres parlen totes soles, 400 milions d’euros
enfront de 12, amb deu actuacions d’atenció primària que va fer
el pacte de progrés.

Vostès, amb aquestes xifres, diran qui és qui aposta per la
sanitat pública i qui no. Sr. Gascón, això és l’important, i vostè
vol parlar d’atenció primària i parlarem d’atenció primària. Me
demana per uns centres de salut, me sap greu perquè no duc la
informació; li puc dir de memòria.

Miri, estaran enllestits, i me’n deix algun, perquè m’han
sortit de memòria onze actuacions, però acabades aquesta
legislatura vol dir en el primer semestre del 2007, estaran el
centre de salut de Vila; Canal Salat; Sant Agustí; Caimari; Son
Gotleu; Terreno; Valldemossa; Pere Garau; Marratxí;
Palmanova i Bendinat, de memòria, i segurament m’he deixat
qualque actuació. Tota la resta estaran o bé en construcció, la
gran majoria, fins arribar a 28 actuacions, o bé en projecte, Sr.
Gascón. Què s’han retardat un poc? Doncs tal vegada s’han
retardat un poc, perquè no només depenia del Govern de les
Illes Balears, hi havia altres factors. Però és igual, si la seva
crítica simplement és que s’han retardat, idò bé, em sap greu,
però benvinguda sigui perquè això suposa que està d’acord amb
tota l’actuació que du el Govern de les Illes Balears al
capdavant de les infraestructures sanitàries.

Però, Sr. Gascón, hem de xerrar d’un tema amb el qual
vostè no s’ha atrevit i jo sí que en vull xerrar, jo en vull xerrar
perquè li he de dir que si vostè prepara aquesta interpelAlació
per parlar de Son Dureta i després ve aquí i no vol parlar de
Son Dureta serà per qualque cosa. Perquè vostè -sempre li he
dit, Sr. Gascon- té un poc de seny, té un poc de seny perquè
pertany al sector sanitari, i vostè sap, vostè sap que el Partit
Socialista i l’oposició estan d’esquena a la realitat quan ve aquí
a criticar al Govern que faci un nou hospital de Son Dureta. I
segurament avui, i acab president, vostès no s’han atrevit a
xerrar d’aquest tema perquè ja tenen veus dins el seu partit que
els estan demanant què estan fent amb l’hospital de Son Dureta.
Com es poden oposar a construir un nou hospital de Son
Dureta? Perquè l’únic que fan criticant el Govern i llançant
falsedats respecte de possibles corrupcions és perquè no poden
suportar que un govern del Partit Popular dugui endavant
aquesta gran infraestructura que serà una realitat -repetesc- amb
el suport de l’oposició o sense, perquè el farem perquè ens ho
ha demanat el sector. 

L’altre dia hi havia, i supòs que ho puc dir, el sindicat
mèdic de les Illes Balears, que em deia per què no dus endavant
ja aquesta infraestructura, perquè te l’hem demanat nosaltres?,

què és aquesta critica que si el Partit Popular ja havia manegat
tot aquest tema? Idò, ells varen demanar aquesta nova
infraestructura, els professionals de Son Dureta que ja varen
firmar, milers de professionals de Son Dureta, varen demanar
un nou hospital de Son Dureta. 

I això és el que estam fent, Sr. Gascón, i vostè sap que fins
i tot persones del seu partit que o bé fan feina a Son Dureta, o
bé són usuaris de Son Dureta els critiquen que s’oposin i no
puguin empènyer aquest nou hospital amb el Govern perquè
sigui una realitat. Per això jo sí que vull parlar de Son Dureta,
Sr. Gascon, i li vull dir que continuarem endavant, que esperam
els informes dels colAlegis professionals perquè també li diré
que si no haguéssim demanat els informes al Consell Consultiu
i als colAlegis professionals avui també estaria aquí, però per
l’altre motiu. Estaria aquí responent per què he adjudicat
aquesta infraestructura.

Però el que vol aquest govern és adjudicar l’hospital de Son
Dureta amb totes les garanties possibles perquè sigui la millor
oferta de les que s’han presentades. Ens és igual, jo,
personalment, crec que les sis empreses que s’han presentat a
aquest concurs fan possible la construcció i la gestió durant 30
anys d’aquest hospital de Son Dureta. I, per tant, com que m’és
indiferent l’únic que vull és que em diguin quina és la millor i
dur-la endavant, Sr. Gascón.

Vostè avui no s’ha atrevit a parlar d’aquest tema, s’empara
amb una compareixença que hi ha demà del Partit Socialista de
Mallorca, del PSM, davant de la Comissió de Salut. Bé, si
vostè vol cedir el protagonisme a un altre partit de l’oposició és
el seu problema. Supòs que ho fa precisament per això que jo
li estic dient, perquè vostè, Sr. Gascón, és del sector sanitari i
vostè sap que el debat sobre Son Dureta no aguanta un debat
sanitari. I per això desvien l’atenció i se’n van cap a falsedats
que són això, falsedats, perquè encara no s’han atrevit a anar
als jutjats i això demostra que vostès saben que són falsedats
per tal d’embrutar aquesta actuació. Però no l’embrutaran, Sr.
Gascón, continuarem endavant. 

I repetesc, si vostè volia parlar d’adjudicacions, aquesta
consellera només ha adjudicat fins aquest moment l’hospital de
Formentera, del qual no tenim temps de parlar-ne, i la Fundació
Caubet-Cimera. Per tant, Sr. Gascón, deixi que aquest govern
continuï endavant, que continuïn endavant aquestes
infraestructures sanitàries perquè al final avui podem tenir
millor o pitjor oratòria, però el que hi haurà d’aquí a uns mesos
seran tres nous hospitals en funcionament, un en construcció,
el nou hospital de Son Dureta, i una trentena d’actuacions en
atenció primària que estaran en marxa i seran una realitat per a
tots els ciutadans.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Gascón, jo també li
reconec a vostè un poc de seny, jo crec que sí, que el Sr.
Gascón  té una mica de seny i jo crec que té una mica de seny
amb la interpelAlació que ha fet i amb les preguntes que ha fet
i que per cert, com és habitual, no hi ha hagut respostes, perquè
jo mir la interpelAlació i la interpelAlació parla d’infraestructures
sanitàries, no parla de Son Espases, no parla, ni tan sols,
d’infraestructures hospitalàries que ja es va fer en el seu
moment, sinó d’infraestructures sanitàries. Però, una vegada
més, ens trobam que des del Govern, des de la Conselleria de
Salut no es vol concretar, es du una lliçó molt apresa que es
repeteix de manera sistemàtica i de manera sistemàtica no es
dóna resposta a les preguntes concretes que se li han fet. Jo
crec que el Sr. Gascón s’ha estès bastant sobre tots els centres
de salut de Palma, sobre les promeses que es varen fer en el seu
moment de quan estarien fets i demanant com estaven en
aquests moments, quan estarien acabats i sobre això
pràcticament ni una sola paraula. Malgrat que la interpelAlació
parlava d’infraestructures sanitàries, no de Son Espases. 

Perquè jo crec, Sr. Gascon, que vostè no té cap problema a
parlar de Son Espases, a parlar malament de Son Espases,
lògicament, d’aquest desastre de dur l’hospital de referència a
la zona de Son Espases, com no tenc cap problema jo tampoc,
no de Son Dureta, perquè aquí es diu Son Dureta, no, de Son
Espases, per parlar-ne també. Però, efectivament demà hi ha
una compareixença i podrem continuar parlant més d’aquest
tema.

Ara bé m’agradaria deixar clara una cosa que es repeteix
molt habitualment, és que no poden dir, Sr. Gascón, vostè no
pot suportar que un govern del PP posi en marxa aquest nou
hospital. Jo crec que no ho podran ni suportar ni agrair els
ciutadans de les Illes Balears, això és el lamentable, el nou Son
Dureta que hauria d’estar en marxa i avançat no el podran
veure aquesta legislatura ni la primera pedra els ciutadans de
les Illes Balears. No els diputats de l’oposició, Sra. Consellera,
sinó els ciutadans de les Illes Balears.

I diu la Sra. Consellera que li demanen del sindicat de
metges: i per què no posa endavant aquesta infraestructura? Bé,
també li demanam des de l’oposició. I per què no posa en
funcionament el nou hospital de referència, el nou Son Dureta?
Aquesta és, juntament amb la inactivitat o l'activitat molt curta
amb els centres de salut, el gran problema, el gran dèficit
d’aquesta legislatura, de la gestió de la Conselleria de Salut.
Perquè bé, es pot repetir sistemàticament que hi ha quatre nous
hospitals en marxa; hem de dir, una vegada més, que no n’hi ha
quatre, que n’hi ha tres, i com ha reconegut la Sra. Consellera
l’únic que ha licitat és el de Formentera del qual es va aprovar
un avantprojecte i uns terrenys a disposició de la conselleria
que, per cert, havien costat una quarta part metre quadrat que
Son Espases. Però bé, es repeteix una i una vegada més, que
s’ha fet molta inversió, que s’ha fet molta inversió, els quatre
hospitals, les trenta actuacions sanitàries, però no hi ha manera
mai que concreti una mica més.

Jo li faria un prec, Sr. Gascón, vostè que té possibilitat
d’una altra intervenció, que intenti -sé que això és difícil-
aconseguir una mica més de concreció, però a mi m’agradaria
que li pogués  preguntar també per aquest nou Can Misses o
nou hospital d’Eivissa que deu fer aproximadament dos anys i

mig que es va anunciar per part del president del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera i que l’última noticia que he vist
és que ja, crec, s’ha creat una comissió que començarà a
estudiar-lo. A veure què es fa amb el nou Can Misses o amb el
que demanem nosaltres i altre gent, una reforma i ampliació en
profunditat, a veure si també veurem a aquesta legislatura
alguna cosa concreta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, la Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, és veritat, una
vegada més li ha donat l’oportunitat de poder sortir a fer allò
que tant sap fer, vendre coses que al final no es materialitzen.
La consellera és una molt bona comunicadora, això tots ho
reconeixem i sap fer, ha tingut una altra vegada l’oportunitat
d’explicar els plans, els hospitals, els centres de salut que des
del 2003 ens explica i que no arriben a materialitzar-se. 

Però jo també li vull agrair, Sr. Gascón, aquesta
interpelAlació perquè també dóna l’oportunitat de saber als
mitjans de comunicació i sobretot als ciutadans aquells centres
de salut tan, tan, tan importants per a la consellera, però
necessaris per als ciutadans, que els esperen i que han sentit
que la consellera deia que faria, no es fan. I avui encara no
sabem per què no es fan, perquè tampoc no li ha contestat, de
tots aquells que vostè a anomenat amb preguntes molt concretes
no li ha contestat, per tant, continuam amb els dubtes i sense
resposta.

Atenció hospitalària, vos contestava la consellera, que és
allà on hi ha les dades més cridaneres, deia amb paraules
exactes. Jo crec que amb això hi estam tots d’acord. Les dades
de les quantitats econòmiques que es gasten en temes
hospitalaris, no necessàriament que hagin de servir per als
ciutadans, però els hospitals d’aquestes illes, alguns hospitals
d’aquestes illes i l’autopista d’Eivissa crec que són dues dades
tan cridaneres que passaran a la història d’aquesta comunitat,
el que han costat als ciutadans d’aquestes illes sense quasi cap
benefici de moment, de moment, perquè Son Dureta continua
saturada, Son Dureta continua caient i Son Dureta continua
tenint quatre pacients dins moltes habitacions mentre no es fa
ni el nou Son Dureta ni l’hospital de Son Llàtzer, i llavors
encara hem de sentir que vos acusen a vós i a tots els altres que
diem que no el volem a Son Espases, encara hem de sentir que
som nosaltres els culpables de tot això. I 

I li demanen, i ve aquí a dir que pobreta, li demanen per què
no ho fa ja, per què no ho fa ja. I qui és que ho enreda? Tenen
majoria absoluta per fer moltes coses, qui és que l’enreda? Ells,
el Govern. I per què l’enreda? Perquè no els interessa, a ells no
els interessava un nou hospital, a ells el que els interessava era
poder urbanitzar aquella zona sense tenir responsabilitats, i si
no podien donar la culpa al consell aquesta vegada, que és tot
el que li carreguen, que en té molta!, però ells també en tenen,
si no li podien donar la culpa al consell, mira, serà culpa de
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l’hospital, eh? Per què qui és qui ha demanat informes al
Consell Consultiu? El Govern. Qui és qui ara esperarà altres
informes? El Govern. Si estaven tan segurs de la legalitat de tot
el procés i que tot era correcte, un govern eficaç com aquest, un
govern de gent preparada ha de tirar endavant, sobretot per fer
un hospital. I precisament, és la cosa allà on s’han aturat. Bé
n’hi havia d’oposició a les autopistes i bé que les han fetes.
Però l’hospital, ni a Son Dureta ni a Son Espases, ni a un altre
lloc no hem vist l’hospital de referència.

Per tant, segurament demà en tornarem xerrar de temes molt
més concrets, però encara ara no sabem quins són els motius
reals pels quals no tenim un nou hospital de referència, encara
no els ha dit la consellera. I sobretot, Sr. Gascón, no sabem cap
de les respostes que vostè ha plantejat avui al Govern i que,
evidentment, no han tengut resposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Munar, del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
lament que la cúpula parlamentària dels socialistes no estigui
present perquè és la màxima expressió de l’evidència que per
primera vegada començau a escoltar els vostres, perquè el
ridícul que estau fent amb el tema de l’hospital de Son Dureta
nou és tan espantós, a part dels deliris que he sentit ara mateix,
que són simplement deliris, jo els he de dir allò que els he de
dir. A la darrera sessió plenària el nostre portaveu, Sr. Huguet,
va assumir que tal volta el nivell d’ilAlustració i d’intelAligència
del Grup Popular és més baix que el de l’esquerra, dins aquest
to d’humilitat em vaig plantejar la possibilitat que no estem
capacitats per explicar qüestions que semblen prou evidents. 

Per això, vaig fer el següent exercici, vaig demanar a tres
treballadors de la meva feina, un militant socialista que a més
està dins la Comissió de Salut del Grup Socialista, un mili...,
perdó, un exmilitant del PSM que se n’ha anat indignat amb
l’espectacle que estan fent i, em va costar, però vaig trobar un
comunista que està molt disgustat amb la nefasta gestió que va
fer Esquerra Unida a GESMA; vaig parlar amb tots tres i els
vaig demanar si eren clares les diferències entre concurs i
subhasta, que els diaris avui precisament per darrera vegada
expliquen bastant clar. I la meva sorpresa va ser quan els
interlocutors, que tenen una gran coherència en la seva manera
de pensar i que no abdiquen de les seves idees per parlar amb
un del Grup Popular, em varen impactar les seves respostes. 

El socialista em va contestar textualment: “quin ridícul, no
se n’assabenten de res, no fan oposició i es dediquen a discutir
ximpleries sobre Son Espases que no interessen als
professionals”. Vos ho ha dit la consellera avui per cert, això,
i em va dir una cosa que jo no recordava, a Ca'n Misses ells ho
feren, donaren amb un concurs a HL precisament, i el més car,
i ningú no va piular, perquè els que saben un poc de gestió
saben que això és així. Subhasta, millor postor; concurs, em sap
greu que la cúpula no hi sigui perquè llavors torna sortir

delirant que com pot ser que donin 100 milions..., no, concurs,
paradigma de condicions, neteja, menjar, manteniment, 

(Alguns aplaudiments)

reposició, treballadors. La UGT, amiga vostra, ho sap que
vosaltres vos oposau que hi hagi 350 treballadors més per fer
feina al manteniment de l’hospital i que per això és més car?
No ho entenc, sincerament. No ho entenc.

(Rialles i remors de veus)

No, vostè segurament no sap què és una subhasta ni sap què
és un concurs, perquè gesticula i gesticula, però no s’ha llegit
ni tan sols el plec de condicions i li pos unes messions quan
vulgui, segur que no se les ha llegides, com el portaveu
d’Esquerra Unida no s’havia llegit el títol. El Sr. Gascón ha
modificat perquè està cansat que els seus li diguin que fan el
ridícul, per això ha canviat. I, després de tot això, vàrem seguir
parlant sobre quin són aquests perquès de Son Espases.

Execució, deis que no estarà, estarà, en 44 mesos perquè el
plec de condicions ho diu, per tant, estarà.

Parla de fer un bloc quirúrgic amb unes urgències i una UCI
al mateix lloc, com es fa a tota la societat moderna de la gent
que hi entén. Per això, i en definitiva, si els amics de la seva
intelAligència no entenen això és simplement per estratègia
grollera d’intentar que aquest govern no faci allò que vostès no
foren capaços de fer, un nou hospital de referència per a les
Illes Balears del segle XXI. I aquest hospital, juntament amb la
realització del de Formentera, d’Inca i de Menorca,
conjuntament amb Son Espases, faran la planta hospitalària més
moderna i avançada de l’Estat espanyol, dit per consellers
socialistes, aquí on ho varen dir, que és a la reunió de
consellers.

 Per acabar, Sra. Consellera, si la tasca d’oposició després
de tres anys i mig és parlar d’urbanisme, patrimoni cultural,
protecció de pau religiosa, cal dir que aquest govern ha fet una
molt bona feina en tema de salut, perquè de salut és del que
vostè és consellera, de la resta no se’n preocupi, són
simplement deliris per intentar que aquest govern no surti per
la porta gran perquè ells de portes grans en saben poc, surten
sempre per la de darrera. Avui han deixat el Sr. Gascón tirat. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Com diuen a Girona, Sr. President, això
és per pixar i no fer gota. Perdonin l’expressió.

Sra. Consellera. Vostè ven molt bé, jo tenc escrit aquí “jo
no sé què fer contra això”, ho tenc escrit de...coses meves que,
perquè jo no sé com...perquè vostè ven molt bé, ven molt bé, jo
li he de reconèixer i li he dit moltes vegades, també li ha dit la
Sra. Mascaró, vostè surt aquí i a més sembla que s’ho creu,
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estic convençut que no, però vostè... Han fet 4 hospitals, au
vinga, què han d’anar a fer! N’hi ha un que ni està començat, el
de Menorca s’està acabant, el d’Inca també, que no els han
començat vostès, vostès els han seguit, és normal, van estar uns
un any i mig i uns altres tres i mig, però vostè dóna la culpa als
altres, sempre. Avui, per cert, ha donat la culpa fins i tot als
ajuntaments, Sra. Mascaró, si no s’han fet els centres de salut
s’han d’assignar als ajuntaments, són els ajuntaments que han
de fer l’adjudicació. Ven, ven bé, ven bé. Miri, bé és igual.

Hi ha una biografia de Richard Nixon, que és el millor
venedor que hi ha hagut mai, que segur que l’ha llegida ella,
perquè deia a l’any 68 quan es va presentar a les eleccions, es
presentava dient que acabaria la guerra del Vietnam, al cap de
dos mesos va fotre 100.000 soldats i va bombardejar més, i al
72 es va tornar presentar i va dir “acabaremos la guerra de
Vietnam” i va tornar a guanyar. Vull dir, perquè venen, és gent
que ven, vostè no fa cap guerra, per l’amor de Déu! Però vostè
ven centres de salut, vostè ven hospitals, hospitals! 

Miri, si jo li contest, perquè no tenc temps, perquè hauria de
parlar una hora, dels plans de necessitat, no sé com dir-ho, els
plans nous aquests que hi ha pels hospitals de Menorca i Inca,
en algun moment n’haurem de parlar, bé, fins i tot els llits els
comprem a terminis de 4 anys, consellera, fins i tot els llits, ho
troba normal, això? És normal que els de la UCI de Menorca
informin tots els monitors dels tres hospitals?, inclòs el de
Formentera, i a Formentera hi haurà un monitor a la UCI. No
sé si és normal que els uròlegs de Menorca informin la urologia
d’Inca, que ho faran encantats, i sobretot si és l’hospital del Sr.
Rotger, però tampoc no és normal.

Però bé, jo, com no venc a parlar d’hospitals i vostè l’únic
que ha fet és una agressió que jo no estava d’acord amb Son
Espases, que jo no li dic Son Dureta, ja li dic vostè és una gran
venedora. Son Espases, jo no estic d’acord amb Son Espases,
i que no tenc seny tampoc, ho deixi fer, jo no en tenc de seny
tampoc, encara que vostè digui que en tenc un poquet, no en
tenc, no tenc seny, no estic a favor de Son Espases. Jo pens que
Son Dureta s’hauria haver construït allà a sobre, com s’han fet
altres hospitals. Ara se’n fa un a la península. L’altre dia varen
sortir unes fotos molt curioses a una revista, Acta sanitaria,
sobre això i resulta que es pot fer, i resulta que no es mor la
gent com deia la vicepresidenta un dia que amb obres i amb tot
la gent casca, no sé què passarà quan facin els quiròfans a
Eivissa, no sé què passarà perquè ja ens varen amenaçar d’una
manera, no de morir, perdó, d’infeccions, va dir que hi hauria
més infeccions, això hauria de mostrar dades d’aquestes. Això
ho va dir la vicepresidenta, hauria de mostrar dades sobre això
perquè a Menorca tenim experiència, perquè hem fet una obra
de l’hospital estant allà mateix. 

Vull dir, jo no estic d’acord amb Son Espases, no estic
d’acord que s’hagin fet els terrenys, fa ser una bufada contra
tota l’oposició, ens varen reunir com ens varen reunir amb un
plànol -perquè això és per contar-ho-, amb un retallat del plànol
de l’hospital i l’anaven posant així, els distints terrenys i deien
aquí no cabe, aquí sí cabe, a una sala que hi ha aquí dalt molt
maca, eh?, ens oferien fins i tot els terrenys de la base General
Asensio. 

Vull dir que això ja va començar malament quan vostès ho
tenien decidit, però jo, de Son Espases, insistesc, no estic
d’acord per això, perquè va un consum de territori, perquè aquí
han passat coses molt grosses, d’un hospital de 12 ha passat a
un de 5 perquè l’han tombat, ha anat a parar al Consell
Consultiu, diu el Sr. Matas, absent sempre, que a misa irá el
que digui el Consell Consultiu, ara el ColAlegi d’Enginyers, bé,
però vostè diu que jo no vull parlar d’això, no, jo no en vull
parlar perquè vull parlar d’allò que vull parlar. 

I d’allò que vull parlar era que aquí diu “política general del
Govern en matèria d’adjudicació i construcció
d’infraestructures” i després quan ho explica també parla de
Son Dureta. Però jo li he preguntat quan estarà acabat Sant
Agustí? Una, vostè l’ha contestada. En quines condicions està
Aragó que aquest centre que era tan urgent i necessari i en el
qual en el seu moment a l’anterior legislatura l’ajuntament no
va cedir els terrenys?, dos, no l’ha contestada. Tercera
pregunta, perquè s’ha tardat tant a tenir els terrenys de Can
Pastilla? Estarà acabat aquesta legislatura?, tercera. Quarta,
Molinar, han començat o acabat o fet alguna cosa amb aquest
centre? Cinc, el Secar de la Real, tenen el solar que prometia el
Sr. Rodrigo? Quan es pensa fer alguna cosa, quan vostè va dir
que estaria al final d’aquesta legislatura?, he perdut el número,
però continuo. Son Roca, va dir que es faria aquesta legislatura,
es farà o no? Què pensa fer amb el Rafal?, una altra pregunta.
El de Pere Garau, m’ha dit que estaria acabat, encara no està
començat, jo no m’ho crec, perdoni, però bé, ens ha contestat
almanco. Com està el centre de salut de Sant Josep?, no l’han
anomenat. Els quiròfans d’Eivissa eren urgents, ara ja no.
Aquestes eren les meves preguntes. Aquestes eren les meves
preguntes, i vostè ha sortit, ens ha fet que jo tenc un poquet de
seny perquè soc sanitari, no sé, no sé, jo tenc seny perquè el
tenc, no perquè sigui sanitari, o no el tenc perquè segurament
ara ja no el tenc perquè estic en contra de Son Espases. I sí,
tenc un poquet de seny i estic en contra i m’han fet sortit aquí,
no, miri, la interpelAlació l’he presentada jo i la idea era
presentar això. Sí que és veritat i això li ho acceptaré, que jo
pensava que la intervenció de demà a la comissió era una
compareixença a petició seva. Això sí que ho pensava, i m’he
equivocat, pensava que era a petició seva per explicar qualque
cosa de Son Espases i he sabut ara que no, igual que vostè ha
sabut ara que jo anava a parlar d’altra cosa. 

Però bé, Sra. Consellera, molt bona venedora, ben poca
cosa ha fet, tenen a l’entrada de l’hospital de Menorca, accés
total, un plafó gros que posa “4 hospitales, 32 centros” no sé
què, i la gent ve i et diu “escolti, on és la consulta de tal?”, això
sí davant, m’entens?, i jo els dic, propaganda, propaganda,
senyors. Ara, en sortir vengui'ns més coses per favor, perquè a
mi m’encanta sentir-la. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
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Gràcies, Sr. President. Estic contenta, Sr. Gascón, que al
final hagi xerrat de l’hospital de Son Dureta. Està molt clar, no
se’n riguin, una interpelAlació per parlar sobre adjudicacions
d’infraestructures sanitàries quan l’únic que adjudica aquest
govern és Formentera que ja està pràcticament finalitzat, encara
que a vostès no els agradi, la Fundació Caubet- Cimera, que
s’inaugurarà la primera fase també segurament el mes que ve,
i l’hospital de Son Dureta, jo he d’entendre que se parlarà de
Son Dureta. 

Una altra cosa és que ja vagin canviant el discurs. I allò que
diu el Sr. Munar és molt encertat, és que avorreix tant ja aquest
tema, aquest tema avorreix aquí dins, òbviament, no als
ciutadans que em demanen quan començam, que pràcticament,
sí hi ha diputats, però no suscita cap interès, no suscita cap
interès, Sr. Gascón. Però estic contenta que finalment hagi
parlat de l’hospital de Son Dureta. Bé, ha parlat de moltes més
coses. Per cert, no va ser en Nixon, o potser també, el que va
dir que retiraria tots els contingents de l’exterior, els soldats de
l’anterior i després en va enviar més i a més pareixia que
n’havia enviat menys, això és el seu president, el meu també,
que és el Sr. Rodríguez Zapatero. Si voleu que parlem
d’aquestes coses en podem parlar. 

Però jo venc aquí avui ha parlar de sanitat. A parlar
d’infraestructures sanitàries, Sr. Gascón, i vostè digui’m avui
aquí, ja no pot, però jo sé cert que vostè no ho pensa, que si
vostè és capaç d’afirmar que les obres no són un factor que
afavoreix l’aspergilus, que va dir la vicepresidenta, i jo ho he
dit moltes vegades, digui-ho públicament, perquè vostè sap que
assumeix un risc. Perquè quan hi ha obres, i no ho dic jo, ho
diu la societat científica, per l’amor de Déu!, i vostès venen
aquí, i em critiquen i em diuen que serà molt complicada la
gestió de la reforma del bloc quirúrgic de Can Misses, que és
una reforma dins l’hospital, òbviament que és complicada. I
això, és el que més temps ens ha duit, planificar els quiròfans
de Can Misses perquè mentre hi hagi una reforma no
s’interrompi l’activitat i es faci amb seguretat. En canvi, a
vostès els pareix molt normal fer tota una reforma d’un hospital
de referència. 

També hi ha una altra incoherència, Sr. Gascon. Mentre
vostès varen trobar perfectament normal que es fes un nou
hospital de Menorca a un altre lloc perquè Verge de Monte
Toro té devers 50 anys, ara resulta que no és el mateix per a
Son Dureta. És a dir, és veritat que vostès varen adjudicar
l’hospital de Menorca i varen triar fer-ne un de nou. Per què no
varen fer la reforma? Per què? Perquè saben que fer un nou
edifici és molt més fàcil, molt més barat, més curt i més
còmode per als pacients que fer una reforma global d’un
hospital. Això és una incoherència, Sr. Gascón, i vostès al final
acabaran pagant les incoherències, perquè en política l’únic que
guanya és el sentit comú.

Però en qualsevol cas, repetesc, estan d’esquena a la
realitat. Jo els ho he dit abans, avui podem tenir millor o podem
tenir pitjor oratòria. Gràcies per dir-me que venc bé les coses,
ara bé, quan venc les coses ho faig amb convicció, perquè quan
venc aquí i dic que feim una trentena d’actuacions en atenció
primària i posarem en marxa quatre nous hospitals, tres en
funcionament i un en construcció, que és l’hospital de Son

Dureta, ho dic convençuda perquè és així, Sr. Gascón i tots els
senyors que han intervingut. 

Miri, l’hospital d’Inca, no es fa? És que tal vegada els he de
dur d’excursió i que vegin una mica com s’està movent tot.
L’hospital d’Inca, el president del Parlament és d’Inca i sap
perfectament que va endavant i que aquest mes o com a molt a
principis del mes que ve estarà finalitzat i només faltarà
l’equipament. L’hospital de Menorca, no es fa, Sr. Gascón?
Està igual que l’hospital d’Inca, a punt de finalitzar-se.
L’hospital de Formentera, clar, vostès és que tal vegada no han
trepitjat Formentera, però està pràcticament acabat, demanin-ho
als ciutadans de Formentera a veure com va l’hospital de
Formentera. El difícil a Formentera és posar-lo en
funcionament, perquè ara estam dedicats a trobar professionals
i especialistes que puguin anar a aquest hospital. Però està fet
l’hospital de Formentera. El centre de Salut de Vila, no es fa?
Si està en marxa, s’està aixecant. El centre de salut de Canal
Salat, vostè ho sap, Sr. Gascón, perquè és de Menorca, també
s’està aixecant. Centre de salut de Sant Agustí, està en fase
d’equipament. Centre de salut de Son Gotleu, ja està feta
l’ampliació. Centre de salut de Marratxí, ja s’ha començat;
l’altre dia hi va anar el Sr. Antich a davant a dir “que es faci
ja”, quan ja hi estaven fent feina a dins, però, bé, vostès si
volen vendre fum, venguin-lo.

Palmanova, no es fa? Bendinat, no es fa? Pediatria de Ca'n
Misses, no està feta i en funcionament? Diàlisi de Can Misses,
no està feta i en funcionament? Els quiròfans, està publicada la
licitació, està en marxa. L’UCE de Manacor, la unitat de curta
estada, està feta. El Joan March, no s’ha remodelat el Joan
March? L’Hospital General, no s’està remodelant la planta de
medicina...? Bé, etcètera, etcètera, etcètera.

Vostè demana Aragó; està adjudicat, es va adjudicar, si no
m’equivoc, ahir. Centre de Can Pastilla, està pendent de
licitació però ho va aprovar el Consell de Govern el divendres
passat. Es Molinar, s’està duent endavant una unitat
provisional, perquè és cert que el solar on havíem de fer la
construcció té un petit problema administratiu que estam
superant, però obrirem una unitat provisional. Es Rafal, està en
projecte.

En definitiva, vostès, senyores i senyors diputats de
l’oposició, estan d’esquena a la realitat. 50 milions a atenció
primària i 400 milions en total, entre atenció primària i
reformes, ampliacions i nous hospitals. 

I vostès diuen que jo faig propaganda. Jo faig propaganda.
Però si basta donar una volta per saber què està fent aquest
govern. Però és igual, repetesc: a mi el president Jaume Matas
em va encarregar que dugués endavant aquest pla
d’infraestructures ambiciós que volia retallar les diferències
amb la resta de ciutadans de tot l’Estat quant al dèficit
d’infraestructures sanitàries que teníem. A més em va donar
pressupost, cosa que li agraesc, un 60% més de pressupost del
que em vaig trobar superant els 1.000 milions d’euros, i això és
el que estam fent. Avui podem discutir, però al final, senyores
i senyors diputats, Sr. Gascón, la realitat s’imposa. Vostès
poden estar d’esquena a la realitat, però els ciutadans veuen
com poc a poc aquest dèficit d’infraestructures sanitàries es va
retallant, es duen endavant i el nou hospital de Son Dureta -
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repetesc, amb la seva ajuda o sense- anirà endavant, perquè és
una petició dels ciutadans i és una obligació d’aquest govern
dur-lo endavant.

Si vostès demà a la compareixença volen parlar
d’adjudicació de Son Dureta en parlarem. Jo en vull parlar;
pareix que el Partit Socialista està canviant de parer, deixa de
parlar de Son Dureta i desvia l’atenció a altres qüestions. Serà
per alguna cosa, Sr. Gascón, serà perquè s’han cansat de dir
mentides i se n’adonen que els ciutadans allò que demanen, el
que demanen els ciutadans de les Illes Balears és que construïm
ja el nou hospital de referència, el nou hospital de Son Dureta.

Gràcies

(Se sent algú que diu: “Molt bé!”. Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo.

III. Moció RGE núm. 8611/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tractament polític de les
llengües, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
5162/06.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
8611/06, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tractament polític de les llengües, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 5162/06. Per defensar la moció té la
paraula el Sr. Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
fa dues setmanes des del Grup Parlamentari Socialista
plantejàvem una interpelAlació en relació al tractament polític
de les llengües per part del Govern de les Illes Balears perquè
ens preocupava la situació que pateixen tant el català com el
castellà, com també les llengües estrangeres comunitàries i la
gran diversitat de les llengües dels nouvinguts, i ho centràvem
especialment en dos àmbits: el dels mitjans de comunicació i el
de l’ensenyament.

Al conseller d’Educació, que avui no hi és, li vam plantejar
un total de 13 preguntes, i malgrat la declaració inicial de voler
donar respecta a cada una de les qüestions la veritat és que
podem afirmar que no va contestar ni una sola de totes les que
li vam formular. D’aquí que la preocupació inicial no ha fet
més que augmentar després de la interpelAlació.

El Govern no té respostes, no sap o no vol afrontar la
realitat, ben preocupant, del fet lingüístic de la nostra
comunitat. Idò bé, si el Govern no té respostes el Grup
Parlamentari Socialista sí que en té, i per açò plantejam la
nostra alternativa a aquesta política del Partit Popular, incapaç
de resoldre els problemes, incapaç de donar sortida a aquesta
realitat plurilingüe tot situant cada llengua en el seu context,
valorant aquesta riquesa cultural i defensant la nostra llengua
com una de les nostres senyes d’identitat. Plantejam aquesta
alternativa amb una moció que consta de deu punts; quatre fan

referència als mitjans de comunicació, tres a l’àmbit de
l’ensenyament, dos encaminats a evitar que el Govern
instrumentalitzi les llengües amb finalitats polítiques, i un
darrer a complir el mandat de la llei de promoure la
normalització de la nostra llengua.

En relació als mitjans de comunicació la Llei 3/1986, de 29
d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, dedica
tot el títol tercer als mitjans de comunicació social. És
obligació del Govern complir i fer complir la llei. En el primer
punt de la moció proposam que el Parlament insti el Govern a
complir de forma immediata una llei que incompleix
reiteradament amb IB3, una televisió bilingüe que emet sèries
i pelAlícules en castellà, etc., etc. Article 27 de la llei: “El
Govern de la comunitat autònoma ha de promoure el
coneixement i el desenvolupament de la llengua i la cultura
catalanes, especialment des de la perspectiva de les Illes
Baleares, en tots els mitjans de comunicació”. Article 28, punt
1: “El català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i
televisió i en altres mitjans de comunicació social de titularitat
de l’administració autònoma o sotmesos a la seva gestió”; punt
2: “El Govern de la comunitat autònoma ha d’impulsar la
normalització de la llengua catalana a les emissores de ràdio i
canals de televisió estatals o privats a fi de promoure l’ús del
català com a llengua pròpia de les Illes Balears”.

El punt 2 de la moció és per instar el Govern a arbitrar les
mesures necessàries per tal que IB3 Televisió faci un ús
correcte de la llengua catalana; tal com va quedar demostrar a
la passada interpelAlació amb l’informe a què ens vam referir,
el català que s’empra a la televisió autonòmica no és ni de bon
tros el que hauria de ser. No basta dir que es fan esforços -
s’haurien de demostrar-, ni declarar ignorància dient que no es
veu televisió -s’han de fer estudis o simplement llegir els que
hi ha fets. 

Article 31 de la Llei de normalització lingüística: “El
Govern de la comunitat autònoma potenciarà la producció i
exhibició de pelAlícules realitzades, doblades o subtitulades en
català”. És o no és, senyores diputades i senyors diputats, un
incompliment de la llei emetre les pelAlícules i les sèries en
castellà quan n’hi ha una versió catalana? El punt 3 de la moció
insta el Govern per tal que IB3 Televisió emeti les pelAlícules
i les sèries en la nostra llengua.

El punt 4 és per instar el Govern a prendre les mesures
necessàries per tal de poder veure al nostre territori amb
normalitat els canals de televisió de Catalunya i el País
Valencià de forma immediata. L’article 32 de l’esmentada llei
diu: “En qualsevol cas el Govern de la comunitat autònoma farà
les gestions necessàries per facilitar als ciutadans de les Illes
Balears la recepció de les emissores de ràdio en llengua
catalana dependents d’altres comunitats autònomes”. Vulnera
la llei el fet que no puguem veure de manera acceptable el
Canal 33, que no puguem veure el Canal 9, i el que és del tot
inadmissible: que tapin el senyal de TV3 quan fan els partits de
futbol en català, un retrocés vergonyós en una situació de
normalització que s’havia aconseguit en anteriors governs, fins
i tot del Partit Popular.

El Sr. Conseller, en resposta a la nostra interpelAlació pel
que fa a la televisió, va dir: “Jo crec que una televisió no s’ha
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de dedicar a educar i a formar la gent; essencialment pot tenir
funcions més d’entreteniment, més de passar el temps que no
d’educació”. El Sr. Conseller d’Educació -sí, senyores
diputades i senyors diputats, d’Educació- no sap que qualsevol
programa, qualsevol anunci, qualsevol entrevista, qualsevol
afirmació transmet uns valors, siguin en un sentit, siguin en un
altre. Res no és neutre, tot educa. El que passa és que, al Sr.
Conseller d’Educació, no li preocupa quins valors es
transmeten des de la televisió, o bé ja ha tingut cura aquest
govern de seleccionar aquelles persones que dirigeixen la
televisió perquè els valors que es transmetin sigui aquells que
convenen al Partit Popular.

A la interpelAlació el Sr. Conseller també va voler defugir
les seves responsabilitats en relació a la política lingüística
d’IB3 dient que no depèn del seu departament, sinó que és un
instrument, un institut autònom que no depèn del Govern.
Afirmar que IB3 no depèn del Govern és una burla a la nostra
intelAligència; ningú no es pot creure a hores d’ara que IB3 no
fa la política del Partit Popular, no educa la ciutadania en els
valors de la dreta d’aquest país; i si ho fa amb els valors
conservadors, no ho pot fer també amb la llengua?

I pel que fa a l’educació el punt 6 de la moció es proposa
afrontar el fracàs escolar en l’ensenyament de la llengua
castellana. És real la preocupació d’aquest govern pel castellà?,
o simplement és una més de les maniobres polítiques per
atreure’s un determinat electorat? Quan l’índex de suspesos de
castellà a primària arriba al 20,2% i la Conselleria d’Educació
no fa res per afrontar-ho podem deduir que el seu interès per
aquesta llengua és nul. Però és que el mateix passa amb el
català: segons els resultats acadèmics del 2003-2004 al tercer
cicle de primària el fracàs arriba al 23,1%. Per açò proposam
que el Govern elabori un pla urgent per abordar aquest fracàs
i que el tengui enllestit abans del proper període de sessions.

En relació a l’ensenyament de les llengües estrangeres,
bàsicament anglès i alemany, ja hem argumentat per activa i per
passiva que el decret del Govern no resolt els dèficits actuals;
és una més de les mesures electoralistes que, com tantes altres,
només cerca un titular, i com qui no fa la cosa redueix
l’ensenyament del català i també del castellà. Nosaltres
proposam, en el punt 7 de la moció, l’elaboració de programes
adreçats als centres educatius, però a tots, no només a un grup
seleccionat, que contempli aspectes metodològics, organitzatius
i de recursos humans, així com mesures complementàries en els
àmbits dels mitjans de comunicació, així com l’aprenentatge
d’idiomes fora de l’escola.

El tercer àmbit de les llengües que ens preocupa és l’àmbit
de les llengües que parlen els nouvinguts. Com és sabut el
desconeixement dels idiomes oficials és una dificultat per a la
plena integració dels immigrants i, en aquest camps, ben
migrades són les realitzacions d’aquest govern, que no ha sabut
impulsar noves mesures per a un nombre creixent de persones
arribades a les nostres terres i que no coneixen ni el castellà ni
el català. Tot açò malgrat l’increment pressupostari del
Ministeri de Treball i Afers Socials, que ha subvencionat la
nostra comunitat per tal que es fessin programes educatius per
a immigrants. En el punt 9 proposam que el Govern doti una
partida pressupostària a l’exercici 2007 per tal de potenciar els
programes d’integració lingüística i cultural i altres mesures

amb la finalitat d’acollir els nouvinguts i impulsar la cohesió
social.

Aquest govern s’ha caracteritzat per fomentar el conflicte
lingüístic. La normalització de la llengua catalana a les nostres
terres avançava raonablement bé, encara que de forma molt
lenta, i justament avançava més allà on no hi havia conflicte,
allà on es feien les coses de forma decidida però amb respecte
a tothom. El conflicte sempre ha perjudicat més el més feble,
i per açò els que hem cregut de veritat en el procés
normalitzador hem defugit l’enfrontament, i el Partit Popular,
dominat avui pels sectors més centralistes i conservadors,
també ha sabut açò, i ha fomentat la discòrdia entre les llengües
perquè aquesta era la manera d’aturar un procés de redreçament
de la nostra llengua, que s’anava fent de manera pausada però
imparable. Fets: rebaixar el nivell de català, supressió de la
Junta Avaluadora de Català, tancament de Som Ràdio, rebaixa
del nivell de català dels funcionaris, decret de tria de llengua,
mesures per al foment de llengües estrangeres, bloqueig a les
televisions autonòmiques de parla catalana; IB3 amb el
bilingüisme, programes en castellà i pelAlícules i sèries en
aquesta llengua; fins i tot publicacions on s’obvia el català en
benefici de les llengües estrangeres, com el magazín de la
Targeta Verda, que està en castellà, anglès i alemany, i obvia
el català. Per açò en el punt 8 proposam que el Parlament insti
el Govern a no promoure més iniciatives que provoquin
enfrontaments per raó de llengües. 

L’interès d’aquest govern per promoure les variants
dialectals del català de les nostre illes és també un fals interès.
Malgrat l’afirmació del portaveu del Partit Popular a la
interpelAlació passada, que afirmava que les nostres modalitats
lingüístiques estan en perill, crec que podem afirmar que mai
no havien estat tan protegides com des que s’ensenya el català
a l’escola; l’interès dels mestres per preservar-les ha estat i és
un esforç digne del més gran elogi, i precisament són els
mestres de català que el Govern menysprea quan diu que
defensen el monolingüisme. El pretès interès per les modalitats
del català no és més que una pantalla, un instrument més per
afeblir la unitat de la llengua. Les paraules del conseller
d’Educació el traeixen; va dir textualment al debat de la
interpelAlació en referir-se a aquesta qüestió: “Jo no tenc la
necessitat de sentir-me unit a ningú”. Volen més proves,
senyores diputades i senyors diputats? És per açò que en el punt
10 de la moció proposam que el Parlament insti el Govern a
desistir de qualsevol actuació que tendeixi a l’afebliment de la
unitat de la llengua catalana.

I, ja per acabar, aquest govern, que té l’obligació per llei de
promoure la normalització de la nostra llengua, no ha estat
capaç de fer ni una sola actuació en aquest sentit en tot el que
va de legislatura. Si és per manca de voluntat el Parlament l’ha
d’instar a complir la llei; i si és perquè no en sap més, el Grup
Parlamentari Socialista li ofereix l’alternativa: proposam que el
Govern promogui l’elaboració de plans de normalització de la
llengua catalana amb la colAlaboració dels consells insulars -hi
ha exemples que poden servir de model- i que els posi en marxa
a l’inici del 2007.

Senyores diputades i senyors diputats, si el conseller
d’Educació hagués donat resposta a les preguntes que li vam
formular a la interpelAlació aquesta moció no hauria estat
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necessària, però com que no ha estat així oferim avui aquesta
alternativa en forma de moció perquè aquest govern actuï
realment per promoure la nostra riquesa lingüística, perquè les
llengües siguin de ver un reflex de la nostra cultura, un
exponent de la nostra manera de ser i un lligam entre els
pobles, i no un instrument de lluita partidista que només
beneficia els que tenen més recursos i que perjudica la immensa
majoria dels ciutadans. Esperam el seu vot.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la
diputada Sra. Rosselló i Pons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc he de dir que lament profundament que en un
tema tan important com és el tema de la llengua no hi hagi cap
membre del Govern assegut a la seva cadira i que estiguem tot
sols diputats i diputades, i també he de dir que lament la no
presència del Grup Mixt, és a dir, d’Unió Mallorquina, que,
tenint en compte que és un grup nacionalista, sembla ser que
tampoc el debat de la llengua no interessa prou.

Dit això, que crec que és prou important, almanco manifesta
quina és la realitat d’aquestes illes, crec que això és un
indicador important, jo iniciaré el debat d’aquesta moció, que
com no podia ser d’altra manera nosaltres donarem suport a
tots els seus deu punts, amb les següents paraules: “El català és
la llengua pròpia de les Illes Balears; el català sofreix una
marginació encara més accentuada tant a l’escola com als
mitjans de comunicació. És així que la nostra llengua, que ha
estat i és vehicle d’una cultura universal, es troba actualment en
una situació de desemparament. D’acord amb aquest marc legal
la comunitat autònoma té el dret i el deure d’acabar amb la
situació d’anormalitat sociolingüística i es compromet a regular
l’ús de la llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears. Per
això ha de ser present en els diversos àmbits d’ús oficial de
l’administració, dels mitjans de comunicació de masses, de
l’escola i de la vida social en general”. Això són paraules
extretes de l’exposició de motius de la Llei 3/1986, de 29
d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears,
signada pel president del Govern, del Partit Popular, en aquell
moment, el Sr. Cañellas Fons. Ja per tant aquesta llei reflectia
una realitat: el retrocés de l’ús de la nostra llengua i la
necessitat i la responsabilitat d’actuar i fer alguna cosa per
evitar aquest retrocés.

Però aquesta situació que, ja dic, deia i diu la Llei de
normalització lingüística, perquè ningú no l’ha canviada, ja
l’any 86, no ha millorat, l’estat de la llengua, de la nostra
llengua catalana, sinó precisament tot el contrari, ha empitjorat.
L’ús de la nostra llengua cada vegada és menor, jo crec que
això..., no ho sé, supòs que qualsevol persona aquí present sap
perfectament que això és així. Fins i tot el seu coneixement per

part d’un sector de la població resident a les Illes Balears
moltes vegades és quasi inexistent. I per això, si no, passegin-se
per la mateixa administració pública, vagin a un supermercat a
comprar o a una botiga, vagin a un hospital, vagin, vagin i
veuran quin és el nivell d’ús i coneixement de la nostra llengua.
A menys coneixement i menys ús també hi ha una..., nosaltres
entenem que una falta de valoració d’una eina bàsica per a la
nostra cultura i per a la nostra identitat que és la llengua.

Però no només ha baixat l’ús i la utilització de la nostra
llengua, sinó que responsabilitat de les administracions
públiques també ha baixat el seu nivell quant a pensar que és un
tema important, no només a pensar, sinó a actuar. I, a més, jo
els voldria recordar, sobretot al Grup Parlamentari del Partit
Popular, que sí que és cert que hi ha un nombre important de
diputats i diputats, que no es tracta que la llengua sigui una eina
per anar en contra de ningú; tot al contrari: la llengua és un tret
bàsic per fer possible la integració, per fer possible el respecte
comú, per fer possible la diversitat que existeix a la mateixa
societat. La llengua té precisament aquesta possibilitat i pareix
que s’utilitza per a tot al contrari.

He de dir també que la Llei de normalització lingüística diu:
“La comunitat autònoma té, en suma, com a objectiu dur a
terme les accions pertinents d’ordre institucional per tal que el
català, com a vehicle d’expressió modern, plurifuncional, clar,
flexible i autònom, i com a principal símbol de la nostra
identitat com a poble torni a ser l’element cohesionador del
geni illenc i ocupi el lloc que li correspon en qualitat de llengua
pròpia de les Illes Balears”. Dixit Llei de normalització
lingüística.

Per tant nosaltres davant això consideram -ja ho vàrem dir
a la interpelAlació que es va presentar fa dues setmanes aquí, en
aquest parlament- que, amb aquesta moció que du el Partit
Socialista amb els deu punts que plantejam, nosaltres hem de
dir que no podem estar-hi més que d’acord, perquè entenem
que és un intent de donar, senzillament, de donar cobertura a
allò que diu una llei que, ja dic, ningú no ha dit que no era
existent o que havia desaparegut. Per això creim que els
objectius de la Llei de normalització lingüística, que diu molt
clar que s’ha de fer efectiu l’ús progressiu i normal de la
llengua catalana en l’àmbit oficial i administratiu, que s’han
d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a
llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament, que s’ha de
fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els mitjans de
comunicació social, així l’educació i els mitjans de
comunicació són un element clau per dur endavant un objectiu
de normalització lingüística, de cohesió lingüística, de respecte
lingüístic, de defensar el valor d’un tret identitari propi, mai
com a element de confrontació, tot al contrari.

Per això nosaltres entenem que no té sentit fer una ràdio i
una televisió pròpies de les Illes Balears si precisament no es
fa un producte diferenciador respecte de la gran oferta
televisiva actual. Què significa fer un element diferenciador?,
idò fer una televisió i una ràdio públiques per fomentar gairebé
com un objectiu molt important l’ús i el coneixement de la
llengua catalana, i és una de les raons més potents per dur
endavant un projecte fet amb molts de doblers públics, doblers
de tots. És una de les millors maneres per educar la societat en
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general i precisament a partir d’aquí a posta li donam tanta
d’importància.

Ja vàrem dir també a la interpelAlació que desgraciadament
en aquest moment per part de la televisió i la ràdio públiques
d’aquesta comunitat autònoma, o sigui IB3, es produeix un fet
que és el següent: en molts de casos la llengua catalana és
inexistent, inexistent; moltes vegades ni hi és. Si vostès fan
zapping, o no la veuen i, si no, jo els convid a mirar-la una
estona, moltes vegades ni hi és. En segon lloc, mal ús de la
llengua catalana; qualsevol llengua mal utilitzada transmet un
valor absolutament negatiu de cara al respecte a aquella
llengua; sigui el suahili, sigui la llengua que sigui, mai no s’ha
de permetre que un mitjà públic en pugui fer un ús inadequat.
I, en tercer lloc, befa -ho vaig dir també a la interpelAlació-, en
alguns casos es fa befa a l’hora d’utilitzar la nostra llengua;
això transmet un dels valors pitjors que pot fer un mitjà públic.
Per això nosaltres creim que si realment hem de complir la llei,
que és la que existeix; en segon lloc hem de complir l’objectiu
bàsic que és normalitzar la nostra llengua, idò IB3 en aquest
cas és un element fonamental com a televisió i ràdio públiques
perquè dugui endavant aquestes mesures que es proposen en
aquesta moció.

Per això estam d’acord amb els punts 1, 2 i 3, i només hi
estam d’acord, sinó que els consideram imprescindibles, i a
més consideram irresponsable que el Govern ni tan sols... -ara
veim que ha vengut la Sra. Estaràs, cosa que està bé perquè
almanco qualcú escolta-, idò precisament ha de fer el possible
per, com dic, normalitzar la nostra llengua.

A més jo també, per altra banda, i sobretot per fer-ne un ús
correcte, respectar la nostra llengua és bàsic. No fer-ho, com he
dit, provoca rebuig, provoca falta de respecte i en aquest sentit,
per tant, és el pitjor que es pot fer. Si s’ha de continuar fent una
televisió i una ràdio que actuïn amb aquests valors, com dic,
moltes vegades d’inexistència de la nostra llengua, de fer-ne
befa i de mal ús, quasi millor que tancassin aquestes ràdio i
televisió i es dedicassin a altres coses, o dedicassin aquests
doblers a altres feines més importants. 

Una segona qüestió a què també vull referir-me del que són
les propostes de la moció que ens presenta el Partit Socialista:
jo voldria demanar que el Govern no..., d’alguna forma no
s’empegueeixi de la llengua que nosaltres parlam, sinó que no
la utilitzi, a més, com una eina de confrontació ni de divisió,
sinó que la millor fórmula per integrar la gent nouvinguda és a
través de la normalització de la nostra llengua, de fer normals
l’ús i el coneixement de la llengua, de tractar la normalitat d’un
fet com és aquest. Jo els demanaria que s’ho repensassin,
perquè si realment plantegen o consideren que això és un
element clau, com dic, haurien de revisar tot allò que fa
referència a IB3.

En segon lloc, i anant als punts també que presenta la
moció, l’altre àmbit en el qual s’ha de fer una feina molt
important per a la normalització de la nostra llengua i per al seu
coneixement és dins l’àmbit educatiu. Tant el punt 6 com el
punt 7 d’aquesta moció ens semblen dues propostes molt
assenyades. Ja es diu que el fracàs escolar en les dues llengües,
tant en català com en castellà, és molt elevat, i nosaltres creim
que precisament una societat que volem que sigui culta, que

volem que tengui una capacitat de poder respondre a la realitat
per part de les generacions futures, és necessari que tengui un
bon coneixement i un bon ús tant de la llengua catalana com de
la llengua castellana, així com també de les llengües
estrangeres.

No volen entrar a fer una discussió respecte de les
actuacions que ha fet fins ara la Conselleria d’Educació, però
el que sí hem de dir és que no ha fet res ni per complir la Llei
de normalització lingüística ni per anar a contribuir que la
llengua catalana, fins i tot també que la llengua castellana i, per
què no dir-ho?, també altres llengües estrangeres, sigui
realment un tema d’importància dins el que és el plantejament
educatiu. El Decret de trilingüisme és un retrocés perquè va en
detriment de la llengua catalana, i precisament nosaltres creim
que això, com també hem dit en moltes d’ocasions, s’hauria de
refer totalment i absolutament.

Però ens demanam -i vaig acabant- que si la televisió i la
ràdio públiques de les Illes Balears utilitzen més el castellà que
el català o, com dic, fins i tot l’utilitza de manera inadequada;
si a més hi hem d’afegir totes les actuacions que s’han duit a
terme a nivell educatiu amb una rebaixa cada vegada major de
l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana; si a més funció
pública també ha contribuït perquè l’administració pública
d’aquesta comunitat tampoc no tengui un bon ús i coneixement
d’aquesta llengua...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor, vagi acabant.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. Si tot això passa...

(Remor de veus)

...per què ho fan, senyores i senyors del Govern?; i acab. En
primer lloc, perquè a vostès no els importa per a res el
compliment de la llei. Si els preocupàs el compliment de la llei
el que farien seria complir la Llei de normalització lingüística,
i en tot cas, en tot cas, si no la volen complir deroguin-la i
diguin clarament que és el que volen. I, en segon lloc, perquè
l’únic que a vostès els preocupa és fer de la llei un element...,
perdonin, fer de la llengua un element de divisió i un element
electoralista.

Nosaltres per això els demanam que tenguin una mica de
reflexió, que donin suport a aquesta moció perquè nosaltres
creim que seria anar per un camí adequat i sobretot per anar al
camí del que ens marca la Llei de normalització lingüística, que
és al cap i a la fi el que nosaltres ens hem de fixar en un
parlament com aquest.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Riudavets
i Florit.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ja hi tornam a ser. Una vegada més ens trobam en un debat tot
intentant fer variar la postura del Govern respecte de la llengua
catalana. En aquesta ocasió és amb motiu d’una moció, una
moció que en deu punt intenta redreçar la política lingüística
que durant aquesta legislatura ha portat a terme la Conselleria
d’Educació i que sens dubte es podria definir amb tres paraules,
almanco així ho fa el nostre grup parlamentari, retrocés,
retrocés constant; engany, engany a la ciutadania i
incompliment, incompliment de la legislació.

Però bé, jo m’he demanat des d’aquesta mateixa tribuna
moltes vegades, quina motivació última hi ha, quina cosa hi ha
darrera tot això? Quin complex hi ha fins i tot per dur a un
partit de les Illes Balears a atacar sistemàticament la llengua
pròpia de la seva terra? Doncs jo crec i he de reconèixer que
potser he enfocat malament la pregunta, perquè he errat tal
vegada la premissa principal i per tant, lògicament, la conclusió
final és errada; i és que hem de tenir en compte que el Partit
Popular no el podem considerar un partit de les Illes Balears,
ni actua com a un partit de les Illes Balears ni es mou en funció
dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, el Partit
Popular, el d’aquí, actua com una sucursal del Partido Popular
de España, el qual es limita simplement a traslladar a les illes
l’estratègia a nivell estatal, açò sí, convenientment maquillada,
amb proclames d’amor a la llengua, amb el manteniment d’una
direcció general purament cosmètica, etcètera.

Com he dit, hem parlat moltíssimes vegades d’aquesta
problemàtica, així que avui, amb la meva intervenció, em
limitaré només, senzillament, a fer un repàs del que ha estat la
política en matèria lingüística del Partido Popular, un repàs
que jo crec que és ilAlustratiu, potser serà avorrit, però que
almanco quedarà reflectit passa per passa en el Diari de
Sessions per a ilAlustració de les generacions futures i per a
vergonya del Partit Popular i d’aquest govern.

Començam, llavors, quan el Sr. Aznar va aconseguir una
majoria absoluta i, quina sorpresa, de cop i volta va deixar de
parlar català a la intimitat. Abril del 2001, el Partit Popular
condiciona l’adhesió, perdó, el Partido Popular condiciona
l’adhesió del Senat a la lletra de convit a l’exigència que en el
text no figuri que la llengua de les illes és el català.

Maig 2002, el govern valencià del Partido Popular elimina
el títol de filologia catalana de les titulacions que permeten el
reconeixement dels requisits lingüístics.

Octubre 2002, el Partido Popular rebutja en el Congrés
dels Diputats l’ús de les llengües de l’Estat a l’euro.

Gener 2003, la Biblioteca Nacional, dependent del govern
del PP, tracta català i valencià com a llengües diferents.

Abril 2003, el Partido Popular fa una campanya electoral
a les illes atacant la normalització lingüística, equiparant-la a
imposició.

Juliol 2003, el govern del Partido Popular a les illes
rebaixa el nivell d’exigència del coneixement del català per als
funcionaris.

Setembre 2003, el Partido Popular vota en contra de l’ús
del català en el Parlament Europeu.

Setembre 2003, el govern espanyol del Partido Popular no
aporta els doblers que corresponen a l’Institut Ramon Llull.

Octubre 2003, el govern espanyol del Partido Popular
pressiona el govern andorrà perquè el català no sigui obligatori
en el batxillerat.

Novembre 2003, el Govern de les Illes Balears del Partido
Popular retalla dràsticament el pressupost per a normalització
lingüística.

Desembre 2003, el govern espanyol del Partido Popular
intenta establir l’ensenyament del valencià a les escoles oficials
d’idiomes com a una llengua distinta del català.

Gener 2004, el Govern de les Illes Balears del Partido
Popular anuncia una sèrie de mesures per fer retrocedir la
llengua catalana a l’ensenyament.

Abril 2004, el Partido Popular a Menorca no dóna suport
al Pla de normalització lingüística del consell insular.

Maig 2004, el Govern de les Illes Balears del Partido
Popular abandona l’Institut Ramon Llull.

Maig 2004, el Partido Popular no dóna suport en el Senat
espanyol a una iniciativa per promoure el reconeixement jurídic
de les llengües de l’Estat.

Agost 2004, setembre 2004, octubre 2004, febrer 2005,
juny 2005, el Govern de les Illes Balears del Partido Popular
intenta rebaixar la valoració social del català homologant el
nivell C amb l’ESO.

Gener 2006, campanya del Partido Popular contra la
llengua catalana i l’Estatut de Catalunya.

Febrer 2006, campanya del Partido Popular sobre una
presumpta persecució del español.

Febrer 2006, el Partido Popular a Andalusia fa una
campanya radiofònica contra la llengua catalana.

Maig 2006, el Govern de les Illes Balears del Partido
Popular tira endavant el decret de trilingüisme, el qual
possibilita el retrocés de la llengua catalana a l’ensenyament.

I seguim, juny 2006, el Govern de les Illes Balears del
Partido Popular subvenciona generosament una associació,
l’AFA, la qual fa campanya contra la llengua catalana.

Juny 2006, el Partido Popular a les Illes Balears no accepta
l’equiparació del català i castellà a la reforma de l’Estatut.
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Per enmig me n’he deixades a centenars, a centenars, totes
en el mateix sentit, no n’he trobada ni una sola, ni una que vagi
en la línia d’afavorir la llengua catalana. I a més ja me vaig
posar l’altra setmana un sopar amb qui fos que no me la
podrien aportar, ni una sola actuació a favor de la llengua
catalana, centenars en contra, centenars en contra.

Llavors, quan ja coneixem aquest rosari d’atacs a la llengua
catalana, qui es pot sorprendre que la sucursal balear del
Partido Popular de España tengui aquesta postura? I qui pot
pensar que la canviarà? És clar que no la canviaran, no poden
ni volen.

Sr. Bosch, jo subscric totes i cadascuna de les paraules que
ha exposat vostè en defensa de la moció, però, com li he dit, el
desengany, ni encara que fossin aprovats tots aquests punts no
canviaria res i no canviaria perquè aquest govern és
especialista, tots ho sabem, a incomplir les resolucions d’aquest
Parlament. Açò en primer lloc, però sobretot no canviaria
perquè no els deixarien canviar, no els deixarien canviar, el
Partido Popular de España ha fet del català, de la llengua
catalana, de la cultura catalana les seves Malvines particulars,
el pretext exterior per mantenir unificat i cohesionat el seu
electorat. I la sucursal balear què fa davant això? Diu amén, no
fa res més, diu amén.

En definitiva, des del nostre grup parlamentari, en què
estam orgullosos de la nostra llengua, que no tenim complexes
de defensar la nostra llengua, que no ens sentim inferiors a
ningú, orgullosos de parlar i defensar una llengua que es parla
a les Illes Balears des de fa prop de 800 anys i que és la llengua
de milions de persones, hem pujat aquí dalt avui per donar
suport a la seva moció i també perquè quedi en el Diari de
Sessions, quedi clar quines són les actuacions, una darrera
l’altra, del Partit Popular respecte de la llengua catalana.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sí, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. President. Arriba
avui aquesta moció, derivada de la interpelAlació que el PSOE
va presentar sobre el tractament polític de les llengües. Com
podran vostès comprovar, ho han comprovat avui ja, la moció
no és en absolut innocent, començant pel mateix títol:
tractament polític de les llengües, el que ja apunta cap on vol
anar el PSOE dins la seva estratègia de descrèdit de la bona
feina que, al nostre entendre, desenvolupa la Conselleria
d’Educació, no només a l’àmbit lingüístic sinó en molts altres
camps. Però què li hem de fer? Açò és el que hi ha, l’esquerra
no suporta que es duguin a terme polítiques assenyades, amb
sentit comú, en un àmbit, el lingüístic i l’educatiu, del qual es
creuen exclusius propietaris.

Crec que en aquesta legislatura s’ha demostrat qui és capaç
de desenvolupar polítiques efectives, polítiques que van a

l’arrel dels problemes per tal d’aportar-hi solucions. Els punts
que es posen a debat i a votació en aquesta moció ens reafirmen
en la nostra percepció original que el PSOE definitivament ha
adoptat i ha assumit plantejaments etimològics més propis del
PSM que del seu propi programa electoral, la qual cosa resulta,
com a mínim, xocant.

No vull entrar a la descripció i a l’argumentació de tots i
cadascun dels punts, me detindré en els que m’han semblat més
cridaners i sí que faré una exposició de qualque manera més
genèrica. El Sr. Bosch ens ha llegit literalment el que diu
l’article 28 de la Llei de normalització lingüística respecte de
l’ús que els mitjans de comunicació públics han de fer de la
nostra llengua, atacant de forma explícita l’ús que es fa des
d’IB3. Nosaltres entenem, precisament, que el que diu la llei,
el que estipula la llei i la normativa, és el que s’està fent fil per
randa, precisament, des d’IB3, i ho intentaré explicar d’una
forma el més resumida que pugui. Però també vull destacar la
bona feina, la tasca de la Direcció General de Política
Lingüística, tan reiteradament injuriada en aquesta cambra, la
qual té com a objectiu principal fer avançar l’ús social de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a tots els àmbits.
Però sempre des de dos punts de vista, no necessàriament
compartits, com hem pogut veure en aquesta casa, per part de
diferents partits polítics: el primer, el respecte i la protecció de
la llengua catalana, d’acord amb el marc legal vigent, però
també respecte i protecció dels drets lingüístics dels
castellanoparlants, d’acord amb el dret constitucionals que els
assisteix, cosa que vostès obliden reiteradament. Açò implica
una política, i és un plantejament coherent des que el Partit
Popular a les Illes Balears és la formació política més gran
d’aquestes illes, és a dir que és coherent, i sempre ho hem dit
així, açò implica una política de no imposició de la llengua, de
cerca d’adhesions sense vulnerar la llibertat personal de tots els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que poden sentir-se
integrats a la nostra terra, independentment de la llengua que
parlin.

Nosaltres, per exemple, no consideram estrangers els
espanyols, com considera el Consell Insular de Menorca, com
vam veure ahir, on a una documentació sobre immigració, i açò
ho han de saber tots els diputats, especialment els de Mallorca
i els d’Eivissa i Formentera que no poden ser aquí, considera
com a estrangers els espanyols, els peninsular que venen a les
nostres illes, així queda reflectit a un document, i va quedar
justificat, precisament, pel Sr. Bosch ahir. Nosaltres pensam
que açò és una aberració.

(Remor de veus)

Però també l’altre plantejament i és que respectam i volem
protegir les modalitats pròpies de les Illes Balears com a una
particularitat diferencial de la identitat de les nostres illes, de la
nostra gent, i com a contribució de la nostra societat a la unitat
de la llengua catalana. No qüestionam de cap manera la unitat
de la llengua catalana, però sí que feim públic, posam de
manifest i defensam, al contrari d’altres, el compromís de
potenciar les nostres modalitats lèxiques, lingüístiques,
utilitzades pròpiament a les Illes Balears, les quals, torn a
insistir, sí que estan en retrocés.
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Per altra banda, la política lingüística del govern s’enfoca
també des de la perspectiva del multilingüisme de la societat
actual de les Illes Balears. El fet de potenciar la llengua
catalana no implica que ens despreocupem de promoure el
coneixement i l’ús d’altres llengües, com més millor, perquè
aquesta és l’única manera que nosaltres entenem de respondre
als reptes que presenta la societat actual i el Partit Popular no
vol tancar els ulls a aquests reptes.

No compartim en absolut l’opinió que han expressat alguns
partits polítics d’aquí, que des d’IB3 no es faci un ús correcte
de la nostra llengua. El Govern de les Illes Balears, a través del
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, du a terme
l’assessorament lingüístic d’IB3 i fa el control de tota la
programació emesa en català. Actualment hi ha quatre assessors
a la ràdio, set a la televisió, un a la delegació de Menorca, un
altre a Eivissa i Formentera, dos dedicats al control de
programes de l’ús del català, dos a l’àrea de producció pròpia
i dos a doblatges de dibuixos animats. També tenim tres
persones que supervisen aquest servei i fan la revisió lingüística
de tota la programació en català. En total, 22 persones que
directament fan feina cada dia perquè la qualitat lingüística de
la nostra televisió sigui bona i adequada a la riquesa de les
nostres parles insulars.

Durant aquests primers dotze mesos d’emissió del senyal
d’IB3 s’ha aconseguit consensuar un llibre d’estil amb la
Universitat de les Illes Balears; s’han avaluat actors de doblatge
i periodistes; s’ha fet formació lingüística a tots els
professionals, i no només de Palma i Calvià, sinó també d’Inca,
de Manacor, de Menorca, d’Eivissa, Formentera i Madrid,
s’han corregit les traduccions de tots els capítols de dibuixos
animats que ha emès IB3 i s’han supervisat tots els capítol de
la nova sèrie de producció pròpia, a més de corregir programes
informatius que s’han emès a qualsevol hora.

El Sr. Bosch esgrimeix un informe mitjançant el qual pretén
demostrar que l’ús del català a IB3 no és el que a ell li
agradaria. Sembla mentida que es vulgui tergiversar la feina
que es fa des d’IB3. El Sr. Bosch només s’ha basat en un
informe del Sr. Bibiloni, professor de la Universitat, i no ha
intentat conèixer més de prop la realitat, abans de parlar. El Sr.
Bibiloni va fer un informe a títol personal, en què mantenia una
opinió i seguia uns criteris lingüístics, que són els seus,
respectables, però no els del Departament de la Llengua de la
Universitat de les Illes Balears, i ho dic perquè, precisament, el
Govern, torn a insistir, ha consensuat aquest llibre d’estil amb
la Universitat, articulant una eina, al nostre entendre, de gran
importància per a la difusió i ús de la nostra llengua en aquest
mitjà de comunicació. A més, parlam, torn a insistir, d’un
informe que es basa en una setmana concreta de programació
del mes de març, i des de llavors, com vostès haurien de saber,
s’han produït molts canvis que milloren la qualitat lingüística
de les emissions, i així continuarà sent mentre aquesta televisió
vagi creixent i es vagi consolidant.

Se’ns acusa de secessionisme lingüístic. No només no feim
ni practicam secessionisme lingüístic, sinó que som l’únic partit
que ha desenvolupat projectes palpables en matèria lingüística,
amb pressuposts, amb estructura administrativa, amb decisió
política, aprovant lleis, normatives lingüístiques transcendentals
per a la protecció de la nostra llengua, la Llei de normalització

lingüística, el decret (...) del català, decret del català per a
l’accés a la funció pública, etcètera, els únics.

Per últim, dir que actualment a IB3 es vol respectar i
difondre els parlars i les fonètiques de les nostres illes, perquè
els telespectadors s’hi sentin identificats i sentin aquesta
televisió com a més pròpia.

Hauré d’anar abreujant perquè no tenc temps. Respecte a
veure amb normalitat els canals de televisió de Catalunya i
València. En tota aquesta qüestió hem de deixar constància
que, juntament amb les emissions d’IB3, conviuen les
procedents d’altres comunitats autònomes. Vam tenir un debat
ja sobre aquesta qüestió fa molt poc i per tant nosaltres no hi
tornarem insistir. L’únic que volem és que es respecti la
legalitat en aquest sentit.

Pensam que no és necessari fer un pla per tal d’afrontar el
fracàs escolar en els àmbits de la llengua catalana i llengua
castellana, perquè, des de la Conselleria d’Educació i Cultura,
tota sola o amb altres colAlaboracions i amb altres institucions,
du a terme una sèrie d’actuacions de mesures, de programes per
tal que el nostre alumnat tengui un bon aprenentatge de les dues
llengües.

Programes adreçats als centres educatius. Des de la
Conselleria d’Educació li podria fer arribar un llistat
extensíssim de les diferents accions que es desenvolupen en
aquest sentit.

Però on ja no podem tolerar les acusacions que vostès ens
adrecen és que nosaltres vulguem fer un ús de la llengua com
a enfrontament, no podem acceptar que vostès ens acusin
d’emprar la llengua per provocar enfrontaments. Que vostès
instin el Govern a no crear aquest enfrontament per raó de la
llengua quan vostès i els seus companys, els seus companys,
han fet tot el possible per provocar situacions crispades en
matèria de llengua, situacions tant actives com passives com
vostès que donen suport a organitzacions que aprofiten la
mínima per crear aquesta crispació; vostès que polititzen a la
mínima la qüestió lingüística per treure rendiment electoral,
amb la pretensió de deixar-nos a nosaltres, al Partit Popular, a
la vorera del camí, com en tants altres temes dels quals vostès
se’n senten propietaris exclusius, açò ja s’ha acabat. El Partit
Popular ha demostrat tenir polítiques de foment i difusió de la
nostra llengua des del respecte a la pluralitat de la nostra
societat, fugint d’imposicions nosaltres volem convèncer, no
imposar.

I ja per acabar, perquè el temps se m’ha acabat i tenc, bé,
me deix bastants coses per dir, és una llàstima que no tengui un
torn de contrarèplica per acabar de reblar la meva intervenció,
però he de dir que, una vegada més, el Partit Popular entenem
nosaltres que marca la diferència, tenim un compàs propi quant
a quina és la manera de normalitzar l’ús de la nostra llengua a
les Illes Balears, però el que no farem mai és excloure una part
significativa de la nostra societat, perquè tenim aquesta sort:
tenim dues llengües pròpies, tenim una societat rica i plural en
aquest sentit i de cap manera el que farem serà imposar per la
força una matèria tan delicada com és aquesta.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
No és un debat sobre el català, és un debat sobre el tractament
polític de les llengües que fa el Partit Popular. I he parlat de
quatre aspectes, sí que he parlat el català, evidentment, perquè
és la llengua més agredida per part del Partit Popular, tant en
els mitjans de comunicació, com crec que ha quedat
perfectament demostrat, com en la política educativa.
Evidentment que el Partit Popular ha fomentat el retrocés de la
llengua catalana en tots aquests àmbits, però jo no he parlat
només del català, he parlat també de la llengua catalana, de la
llengua castellana.

El Partit Popular no ha fet res per afrontar el fracàs escolar
de la llengua castellana, com he apuntat anteriorment. Tampoc
amb el castellà no té una política efectiva el Partit Popular en
els àmbits més elementals i bàsics com és l’ensenyament. I
també he parlat de l’anglès, l’anglès o l’alemany, les llengües
estrangeres que deim habitualment en l`àmbit de
l’ensenyament, perquè el tractament de l’anglès o de l’alemany
és un tractament discriminatori que fa i un tractament selectiu;
no afronta un programa d’ensenyament d’aquestes llengües
estrangeres que afecti tot l’àmbit d’ensenyament, tots els
centres educatius, tots els alumnes, sinó que és un tractament
selectiu, un tractament per a uns pocs, el tractament de les
llengües estrangeres tampoc no és adequat amb la política del
Partit Popular.

Igualment podríem parlar de les llengües dels nouvinguts.
El tractament que fa el Partit Popular de la integració dels
nouvinguts tampoc no és adequat ja que no fomenta els
programes d’integració lingüística i cultural.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Respecte a la Direcció General de Política Lingüística, jo
crec que un flac favor que fa aquesta direcció general de
Política Lingüística quan no aborda seriosament l’ús que es fa
del català a IB3, podríem posar un munt d’exemples de
barbarismes, d’incorreccions, de manca d’ús correcte de la
llengua catalana a IB3, com apuntava ja a la interpelAlació.
Igual podríem dir del foment de la llengua catalana a les ràdios
i a altres mitjans de comunicació. Dir de passada que no és
certa l’afirmació que ha fet en relació amb el consell insular i
amb els estrangers, com ja va quedar demostrat ahir, però açò
no és un tema d’aquest debat.

La unitat de la llengua. Realment moltes proclames en
relació amb la unitat de la llengua, però la realitat és que

fomenta el mateix secessionisme lingüístic que fa a nivell del
País Valencià el Partit Popular d’allà, el mateix tractament, a
pesar que el vesteix d’un titular de defensa de la unitat de la
llengua catalana. Perquè el Partit Popular de les Illes Balears
amb el tema de la llengua també està dominat pels sectors més
espanyolistes i més conservadors.

Tants d’assessors lingüístics, Sr. Gornés, molt mal
aprofitats els doblers idò, molt mal aprofitats! Tota aquesta
tirallonga d’assessors lingüístics per comprovar el mal ús que
es fa de la llengua, realment molt poca eficàcia i malbaratament
dels doblers públics, perquè basta veure quin és l’ús que es fa
actualment.

Enfrontaments. Ha quedat, jo crec que perfectament
demostrat, i ho hem dit un munt de vegades, com el Partit
Popular, amb la seva política lingüística, ha provocat un munt
d’enfrontaments en aquesta matèria, i açò no és gratuït, com ja
he dit anteriorment, no és gratuït perquè allà on s’ha avançat
més en la normalització lingüística ha estat quan s’ha fet amb
tranquilAlitat, quan s’ha fet amb calma, quan s’ha fet sense
enfrontaments. I els principals interessats en què no hi hagi
enfrontaments lingüístics són els que han promogut la
normalització de la llengua catalana. I el Partit Popular ha
provocat expressament enfrontaments lingüístics per aturar el
procés de normalització que era imparable fins a aquest
moment.

Només dir ja, per acabar, que el Partit Popular és incapaç
de resoldre, no el tema de la llengua catalana, sinó d’afrontar
tota la problemàtica que hi ha a nivell de les diferents llengües
que es parlen a la nostra comunitat; incapaç de donar sortida a
aquesta realitat plurilingüe, tot situant cada llengua en el seu
context, valorant aquesta riquesa cultural i defensant la nostra
llengua com a una de les nostres senyes d’identitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. Senyores i senyors diputats,
passam a la votació.

26 vots a favor; 28 en contra; cap abstenció, per la qual
cosa queda rebutjada aquesta moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1595/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informe d'impacte per raó de gènere.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem la Proposició
no de llei RGE núm. 1595/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informe d’impacte per raó de
gènere. Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO.

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei,
com vostès veuran, té data de 8 de març del 2006, en aquests
sis mesos s’ha aprovat la Llei mal anomenada, almanco per a
nosaltres, de la dona, on s’ha inclòs una esmena del nostre grup
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que fa referència precisament a aquest informe d’impacte de
gènere. La llei ha entrat en vigor fa pocs dies i tot i que sí que
hi ha hagut un parell de decrets, un parell de normatives que no
duen aquest impacte, nosaltres voldríem donar un temps al
govern perquè realment acompleixi el que mana aquesta llei de
la dona aprovada pel Parlament.

Per tant, en aquests moments retiraríem aquesta proposició
no de llei i en tot cas faríem un seguiment de l’impacte de
gènere que han de dur les lleis que s’aprovin en aquesta
comunitat autònoma en dates posteriors. Per tant, retiraríem, de
moment, aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6325/06,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació del termini de la Hipoteca Jove.

Idò, finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm
.6325/06, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del termini de la Hipoteca Jove. Per defensar
aquesta proposició no de llei té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari del Partit Popular presentam aquesta
proposició no de llei referent a la Hipoteca Jove i la presentam
perquè creim que ha estat una acció del govern, quant a matèria
d’habitatge, molt eficaç, sobretot per als joves de la nostra
comunitat autònoma.

El Partit Popular es va presentar a les eleccions amb un
programa electoral, on deia que donaria ajudes a les famílies i
als joves per a adquisició, per a la rehabilitació, per a
arrendament d’habitatges, i així, a la recta final d’aquesta
legislatura, podem observar que aquest compromís que s’havia
pres en el seu moment en campanya electoral, s’ha complert i
s’està donant o s’han donat durant aquesta legislatura ajudes
per a l’adquisició, la rehabilitació i l’arrendament. I a més a
més, s’han duit a terme una sèrie de mesures fiscals, com pugui
ser davallar el tipus impositiu de l’ITP, l’Impost de
transmissions patrimonials, el qual grava l’habitatge usat.

Podem dir que la Hipoteca Jove ha estat una acció de
govern pionera entre totes les comunitats autònomes del
Govern d’Espanya, cap altra comunitat autònoma ha tengut un
producte d’aquest tipus. I en conseqüència creim que, a més a
més, aquesta acció, la Hipoteca Jove, és exportable ja no tan
sols a altres comunitats autònomes, sinó també al Govern
estatal. Per primera vegada en aquesta comunitat autònoma
tenim un producte propi quant a habitatge i en aquest cas dirigit
als joves i creim que ha tengut una acceptació molt bona, per
la qual cosa presentam aquesta proposició no de llei.

La Hipoteca Jove sabem a què consisteix, sabem que
consisteix en ajudar els joves que tenguin la finançació del cent
per cent del seu habitatge, amb unes condicions hipotecàries
molt beneficioses que, d’una altra manera, difícilment

haguessin pogut tenir. Senzillament el Govern el que fa és
incidir en una dificultat que tenien els joves per accedir al seu
habitatge, la qual era tenir el cent per cent de l’habitatge
finançat. Com tots sabem les entitats financeres només
financen, venen a finançar el 80% del cost de l’habitatge i els
joves es trobaven, ja no tan sols en la dificultat de fer front a
una hipoteca de 600, de 800 euros, sinó que la dificultat més
grossa la tenien a l’hora de fer front al pagament inicial
d’aquest generalment 20% del cost de taxació, del cost de
l’habitatge.

Per tant crec que ha estat una mesura molt avantatjosa per
als joves, una eina fonamental perquè els joves de la nostra
comunitat autònoma puguin accedir a l’habitatge i que a més a
més ho puguin fer amb unes característiques molt bones quant
a tipus d’interès; he de recordar que el primer any Euribor
+0,50 i els successius Euribor +0,70. 

A més a més hi ha hagut una altra sèrie de mesures que fan
d’aquest govern que hagi duit una acció en matèria d’habitatge
que podem dir que és bona, que és bona, i ho demostra el fet
que també per als joves, quan a l’impost de transmissions
patrimonials, que és l’impost que grava l’habitatge usat, haver-
lo davallat un 57%, haver passat d’un 7 a un 3% el cost del
registre de l’habitatge usat. I aquí voldria remarcar que en
matèria d’habitatge nou la competència sobre els imposts que
la graven és competència estatal. En aquest sentit també he de
dir que l’impost que grava l’habitatge nou és l’IVA, torn a
repetir, competència estatal; el tipus que té en aquest moment
és d’un 7% i també creim que des del Govern estatal es podria
fer algun tipus de mesura semblant a la que ha fet el Govern de
les Illes Balears quant a l’ITP per davallar i afavorir els joves
de tot l’Estat espanyol.

En definitiva, creim que una política activa que està duent
el Govern en matèria d’habitatge queda reflectida en el Pla
d’habitatge 2005-2008, amb tot tipus, pràcticament, d’ajudes a
adquisició, rehabilitació i arrendament. Quant al Pla jove
d’habitatge també he de recordar que també hi ha ajuda per a
compra, lloguer i rehabilitació per a joves, que s’incrementen
fins i tot, ara s’han incrementat -que abans no ho tenien- en un
25 i un 33%.

Referent a allò que és la Hipoteca Jove sabem que s’havien
firmat els convenis amb entitats financeres com La Caixa,
BBVA, Bancaja, Caixa de Pollença, Caixa Rural, Santander
Central Hispano, Caja Madrid i Banca March. Aquests
convenis firmats tenien una clàusula on es deia que es podien
prorrogar si les dues parts hi estaven d’acord, i com que
finalitzava aquest conveni, la seva data de finalització és el 31
de desembre del 2006, és a dir, que queden poc més de dos
mesos, creim convenient en benefici de tots els joves de la
nostra comunitat autònoma ampliar aquest termini, i per açò
presentam aquesta proposició no de llei. Per açò i perquè creim
que els resultat que ha tingut amb els joves de la nostra
comunitat autònoma són molt bons: s’han rebut més de 27.000
cridades telefòniques, hi ha hagut més de 45.000 visites a la
pàgina web i hi ha hagut més de 5.000 solAlicituds de joves per
accedir a la Hipoteca Jove, és a dir, que el Govern balear ha
ajudat més de 5.000 joves per tal que puguin tenir el cent per
cent de finançació del seu habitatge. 
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És a dir, l’Estat, perdó, el Govern de les Illes Balears ha
incidit en un problema que tenien els joves. Sabem que açò no
resol tota la problemàtica de l’habitatge; sabem quina és la
problemàtica del sector immobiliari, el preu, però dins açò el
Govern de les Illes Balears, amb una política activa fa que
5.000 joves puguin accedir al seu habitatge a través de tenir el
cent per cent finançat; quan podrien fer front probablement a
una hipoteca de 600 o 800 euros, ara l’inconvenient que tenien
era que no podien fer front al seu pagament inicial:
desemborsar el 20% de 180.000 euros venia a ser 36.000 euros
i açò és el que no podien tenir aquests doblers estalviats, i aquí
ha estat on ha incidit el Govern de les Illes Balears, que puguin
tenir mitjançant un aval el cent per cent de finançació del seu
habitatge, del cost del seu habitatge, en el seu cas de la seva
taxació.

Per altra banda també he de dir que el resultat de les
polítiques estatals, del Govern d’Espanya a través del Ministeri
de l’Habitatge, han resultat ser ineficaces, no han tingut un
resultat positiu, no han arribat ni a les 180.000 actuacions
d’habitatge, els minipisos no han estat acceptats i el resultat de
l’Agència Pública de Lloguer ha estat bastant nefast.

Per tot açò és pel que presentam aquesta proposició no de
llei que consta de dos punts. Torn repetir que en el primer
demanam, el Grup Parlamentari Popular demana..., en aquest
cas, millor dit, el Parlament insta el Govern a prorrogar els
convenis formalitzats amb les entitats financeres per dur
endavant la Hipoteca Jove del Govern de les Illes Balears
durant un any més i que finalitzés el 31 de desembre de l’any
2007. I, per altra banda, en el punt 2 també creim, com he dit
al principi, que aquesta mesura de la Hipoteca Jove és una
mesura exportable no tan sols a altres comunitats autònomes,
sinó també al Govern d’Espanya, per la qual cosa demanam
que el Govern d’Espanya prengui mesures com la Hipoteca
Jove del Govern de les Illes Balears que permetin l’accés dels
joves a un habitatge digne.

En definitiva presentam una proposició no de llei que no
crec que cap grup parlamentari d’aquesta cambra hauria de
tenir cap..., o no seria acceptable que cap grup d’aquesta
cambra votés en contra d’aquesta proposició no de llei, perquè
en definitiva voldria dir que va en contra dels interessos dels
joves de la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo.

(Alguns aplaudiments)

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat l’esmena de
modificació RGE núm. 8854/06. Per defensar aquesta esmena
la Sra. Camps té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Tadeo, no coincidim pràcticament en res del que vostè ens ha
exposat aquí i ara li diré per què.

A finals de l’anterior període de sessions el Grup
Parlamentari Socialista va presentar una interpelAlació al
Govern de les Illes Balears sobre la seva política d’habitatge,
i vàrem coincidir en el debat que vàrem mantenir aquí tots els
grups i el mateix govern que l’habitatge és una de les majors
preocupacions dels nostres ciutadans i l’accés a ell un dels
majors problemes als quals s’han d’enfrontar, essent en
particular els joves un colAlectiu específic amb especials
dificultats. I precisament és aquest el punt de partida en què es
fonamenta la proposició no de llei que avui ens presenta el
Grup Parlamentari Popular; i fins aquí hi estaríem d’acord. Ara
bé, hem de lamentar que el Govern de les Illes Balears no hagi
estat capaç de dur endavant una política d’habitatge efectiva i
responsable davant d’aquesta situació, així com que el grup
parlamentari que li dóna suport no sigui capaç tampoc de fer
propostes en positiu de mesures eficients per cercar i donar
solució als problemes de l’accés a l’habitatge que tenen els
joves de la nostra comunitat, ja que la proposició no de llei que
ara se’ns presenta està absolutament buida de contingut, i així
també ho ha demostrat l’exposició del portaveu del grup
proposant, ja que, de la Hipoteca Jove, n’ha parlat ben poquet,
i s’ha dedicar a parlar més de les altres mesures que ha duit o
ha intentat dur a terme el Govern.

L’exposició de motius de la proposició no de llei comença
dient, i llegiré literalment: “Davant les dificultats que tenen els
joves per accedir a un habitatge, situació que els obliga a
retardar la seva natural aspiració a un projecte de vida
independent, i davant una realitat evident que els nostres joves
desitgen viure a la seva pròpia casa, davant del fet que l’accés
a un habitatge digne és un dret dels ciutadans, el Govern de les
Illes Balears va posar en marxa la Hipoteca Jove el passat mes
d’octubre del 2005, dirigida als quasi 300.000 joves que viuen
a les nostres illes”. 

Com ja he tingut ocasió de dir des d’aquesta mateixa
tribuna, una vegada més constatam i evidenciam que, al Govern
de les Illes Balears i al grup parlamentari que li dóna suport,
l’habitatge no els interessa en absolut, i és nulAla la seva política
activa d’habitatge duita a terme en aquesta legislatura, perquè
si amb tot el que hem dit el Govern de les Illes Balears pretén
garantir aquest dret de tots els ciutadans a un accés a un
habitatge mitjançant la Hipoteca Jove, idò molt malament
anam. Quan l’octubre del 2005 el president Matas va dir que la
Hipoteca Jove era la mesura més important d’aquesta
legislatura va quedar ben clar quina era la importància que té
l’habitatge per al Govern de les Illes Balears, és a dir, cap ni
una, i així s’ha demostrat ara: quan estam ja a la recta final
d’aquesta legislatura el Govern no ha fet res més en matèria
d’habitatge, i l’únic que es proposa des del Grup Parlamentari
Popular davant de la problemàtica dels joves amb l’habitatge
és la pròrroga de convenis formalitzats amb les entitats
financeres en relació a aquesta hipoteca jove fins a 31 de
desembre del 2007, quan -com ara explicaré- aquesta hipoteca
jove en lloc de solucionar el problema de l’accés a l’habitatge
dels joves el que ha fet ha estat frustrar les expectatives que el
mateix govern els va crear mitjançant una publicitat
absolutament enganyosa, publicitat que, recordem-ho, deia: “Si
tens entre 18 i 35 anys, per comprar el teu habitatge el Govern
t’ho posa fàcil amb el servei d’Hipoteca Jove. Per 600 euros al
mes aquest habitatge pot ser teu”, i a la foto que hi havia al
fulletó que es va repartir i a tota la propaganda que hi havia
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repartida ens ensenyaven una foto d’un habitatge unifamiliar
adossat. Clar, molts de joves van pensar que per 600 euros al
mes podrien tenir aquell habitatge.

Si la Hipoteca Jove va néixer..., si realment hagués nascut
amb vocació d’arribar a 300.000 joves, com diu la mateixa
proposició no de llei, i fins avui el nombre d’avals no arriba a
2.000, dada que no dóna la proposició i que tampoc no ens ha
donat el seu portaveu però que sí va donar la consellera en el
debat d’interpelAlació, és a dir, que si només hem beneficiat un
0,6% del joves de les Illes Balears, afirmar, com fa el grup
proposant, que amb aquest percentatge s’han sobrepassat totes
les expectatives, que açò també ho diu la seva exposició de
motius, podem dir que certament ben poc confiava el Govern
de les Illes Balears en la seva mesura estrella d’aquesta
legislatura. 

És a dir, que més d’un 99% dels joves de les Illes Balears
han vist frustrada l’expectativa de poder tenir un habitatge
unifamiliar per 600 euros al mes; o ni tan sols això, han vist
frustrada la seva expectativa de poder accedir a un habitatge
normal i corrent, donat que la Hipoteca Jove és un producte
financer més propi d’entitats financeres que d’un govern
autonòmic, i té un perfil de beneficiaris o de destinataris molt
concret: són joves fins a 35 anys, amb una feina fixa i uns
ingressos fins a un 6,5 vegades l’IPREM, és a dir, devers
36.000 euros a l’any, per adquirir un habitatge fins a 300.000
euros, és a dir, l’objectiu ideal desitjat per bancs i caixes
d’estalvi per concedir crèdits hipotecaris, donat que
normalment aquest perfil de client no té cap problema a l’hora
del pagament de les corresponents quotes, però que
desgraciadament aquest perfil està molt enfora de la realitat de
la majoria dels joves de les Illes Balears.

Què fa el Govern de les Illes Balears? Doncs negocia
aquestes condicions hipotecàries com ho podria fer qualsevol
particular, ja que la Hipoteca Jove, com un producte financer
més..., igual que la Hipoteca Jove existeix un munt de
productes financers iguals al mercat: té comissions d’obertura
i de cancelAlació, té tipus d’interès privilegiat però només el
primer any, té un termini de 40 anys, l’obligació de contractar
una assegurança de vida als solAlicitants i una assegurar de llar
a l’habitatge adquirit, i no és permesa la subrogació del préstec,
i per últim garanteix -açò sí, l’únic- poder finançar fins al cent
per cent de l’habitatge mitjançant l’aval del Govern de les Illes
Balears. Però a més s’ha de tenir clar, també, que el Govern de
les Illes Balears és el que negocia aquestes condicions de la
Hipoteca Jove amb les entitats bancàries que la concedeixen,
però no és el que decideix sobre la concessió del préstec, ja que
aquesta decisió correspon a les entitats financeres, un argument
més que ens demostra que aquesta mesura no és una mesura
pròpia d’un govern, sinó que és un producte financer com molts
d’altres que trobam al mercat.

I què fa el Govern de les Illes Balears per als joves que no
poden accedir a aquesta hipoteca jove? Idò res de res. Paraules
literals de la consellera d’Obres Públiques a una pregunta que
se li va formular en aquest plenari: intentarà establir amb ells
-amb aquests joves- un tracte el més personalitzat possible.
Molt bé, si personalment els ha d’anar dient que no se’ls podrà
concedir aquesta hipoteca jove idò ens sembla que açò tampoc
no és una mesura adient d’un govern.

Per tot l’exposat fins aquí i entenent que realment el
problema d’accés a l’habitatge a què s’han d’enfrontar els joves
a la nostra comunitat és molt greu, amb independència que des
del Grup Parlamentari Socialista entenguem que s’haurien de
dur a terme mesures polítiques distintes i millores de la
Hipoteca Jove, que, repetesc, no és una mesura d’un govern
autonòmic sinó un simple producte financer, hem volgut fixar
la nostra posició en positiu, amb la qual cosa hem presentat una
esmena de modificació a la proposició no de llei per tal de fer
possible que la Hipoteca Jove pugui arribar a més joves i pugui
ajudar, dins la limitació inherent a ella mateixa com a producte
financer que és, a palAliar en la mesura del possible aquest
problema dels joves per a l’accés a l’habitatge.

Així, des del Grup Parlamentari Socialista proposam
modificar el text de la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular pel següent: en primer lloc, que el
Parlament de les Illes Balears constata que la Hipoteca Jove és
un simple producte financer i per aquest motiu no es pot
entendre com una mesura pròpia d’un govern per tal de facilitar
l’accés dels joves a l’habitatge. Crec que aquest punt ja ha
quedat suficientment explicat a la meva intervenció i per tant
no m’hi estendré més perquè ja veig que vaig justa de temps.

El segon punt d’aquesta esmena es refereix al fet que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renegociar aquests convenis formalitzats amb les
entitats financeres a l’objecte d’ampliar a un major nombre
possible de joves la possibilitat d’obtenir un crèdit hipotecari
avalat pel Govern de les Illes Balears en els següents termes:
que aquestes entitats financeres renunciïn a qualsevol tipus de
comissió, tant sigui d’obertura, de cancelAlació o qualsevol
altra; que aquestes entitats financeres es comprometin, en casos
d’interès variable, que aquest no podrà ser superior a un punt
i mig al vigent en la data de la seva contractació; que el valor
màxim de l’habitatge adquirit amb el préstec hipotecari no sigui
superior a 210.000 euros, que ens sembla més que raonable i
ens semblen exagerats els 300.000 euros que fins ara es
permeten; i que el límit d’ingressos exigit no superi en 4
vegades l’IPREM per cada adquirent i no 6,5 vegades, com està
establert ara. Si l’objectiu és arribar a 300.000 joves de les
nostres illes, com més flexibles i més accessibles siguin els
requisits que s’han de reunir per accedir a la Hipoteca Jove més
èxits podrà tenir aquesta mesura.

El tercer punt de la nostra esmena diu que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè,
renegociats els convenis amb les entitats financeres en els
termes anteriorment exposats, els prorrogui, tal i com demana
la proposició inicial, durant un any més fins el 31 de desembre
del 2007.

El quart punt diu que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a posar en marxa mesures
alternatives a la Hipoteca Jove per tal de facilitar d’una manera
efectiva l’accés a l’habitatge als joves, evitant així el tractament
diferenciat que actualment fa el Govern de les Illes Balears
entre un tipus de joves que sí reuneixen els requisits per poder
contractar una hipoteca jove, i uns altres que no poden accedir-
hi i que, amb més dificultats que els primers, obtenen encara
menys ajudes per part del Govern balear.
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I per últim el cinquè punt de la nostra esmena diu que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a
continuar desenvolupant les mesures posades en marxa pel
Ministeri de l’Habitatge per tal de facilitar l’accés a un
habitatge, tant sigui nou com de lloguer, per part de tots aquest
joves.

I ja se m’ha acabat el temps. Per últim només diré, per
acabar, recordar-los que el Govern de les Illes Balears en
aquest cas, en tema d’habitatge, té competències i per tant té
responsabilitats i obligacions en matèria d’habitatge, però
vostès, els membres del Grup Parlamentari Popular, que donen
suport a aquest govern, haurien també de ser responsables en
benefici de tots els ciutadans d’aquests Illes Balears i, en aquest
cas concret, en benefici dels joves, que són els que més
dificultat tenen a l’hora d’accedir a un habitatge. I ja que han
duit aquí una proposició no de llei pràcticament buida de
contingut, reflexionin sobre l’esmena que li proposem i
acceptin-la. Així crec que junts podríem fer feina perquè
realment els joves de les nostres illes puguin accedir a un
habitatge digne.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la meva
intervenció té com a objectiu rebutjar la proposició no de llei
presentada pel Grup Popular i donar suport a l’esmena
presentada pel Grup Socialista. 

Nosaltres no estam d’acord amb la proposició no de llei
presentada pel Partit Popular per diverses raons. Coincidesc
plenament amb l’argumentació feta per la diputada que m’ha
precedit en l’ús de la paraula. Per tant m’estalviaré molts
d’arguments i així guanyarem temps. Però, miri, jo crec que
només el fet que la proposta estrella del Govern del Partit
Popular aquesta legislatura sobre un dels problemes, si no és el
problema més greu que té la ciutadania de les nostres illes, que
és l’habitatge, repetesc, que la proposta estrella sigui la
Hipoteca Jove, ja és una demostració que el Partit Popular no
té política d’habitatge. I que aquesta proposta estrella que és
sense cap dubte una cosa absolutament secundària i
absolutament..., en fi, no central, en una política d’habitatges
sigui -repetesc- la proposta estrella i que ara a vuit mesos
d’acabar la legislatura se’ns presenti per part del Grup Popular
una proposició no de llei que té com a objectiu demanar al seu
govern que ampliï el termini, quan el seu govern ho pot fer
sempre que vulgui i no necessita cap proposta d’aquestes, sense
cap dubte s’assembla moltíssim a una operació de màrqueting
i de propaganda que és pròpia dins aquesta etapa preelectoral
que vivim.

Per tant com que nosaltres no som tampoc tan ingenus, idò
ens n’adonam d’allò a què ve aquesta qüestió i, per tant,

difícilment caurem en un parany com en el que ens ha situat el
diputat Tadeo, una persona excelAlent que sol fer propostes
molt intelAligents, però que avui ha acabat la seva intervenció
dient que o s’ajuda els joves i es dóna suport a això o s’està en
contra dels joves. No som tan ingenus com per caure en un
parany d’aquests. Senzillament no estam d’acord amb aquesta
mesura com una mesura fonamental, important per a la política
d’habitatge, creim que això és una operació absolutament
propagandística i per això no hi donarem suport.

Però perquè no es digui que som el partit del no, que és el
que més se sol dir habitualment, no sé per què diuen això,
perquè no és vera, tenim molts de sí, el que passa és que els
nostres sí no els agraden, a vostès, això és una altra cosa, però
sí en tenim molts, i molt definits i molt clars; bé, idò perquè no
es digui això donarem suport a l’esmena que ha presentat el
PSOE, que és una esmena en positiu, que tampoc no és, sense
cap dubte, una política d’habitatge, és senzillament millorar un
poc una cosa que seria una ajuda que...; bé, nosaltres l’única
crítica grossa que feim a la Hipoteca Jove és que serveix per a
uns joves i no per a uns altres; això no ens agrada, però de totes
formes que s’ajudi uns joves tampoc no ens pareix malament,
o sigui, no és aquesta la qüestió de fons, i si a sobre es pot
millorar per ajudar-ne més, com planteja l’esmena del PSOE,
idò miel sobre hojuelas, que es diria en castellà. I ja està, però
bé, no passa d’això, crec que no és un debat com per tenir avui
aquí, un debat per donar-li l’embalum de l’hemicicle d’aquesta
cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la Sra. Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Al Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista també ens ha sorprès una mica que per prorrogar
un programa del Govern hagin de menester l’aval del
Parlament; en canvi el presentaren com el producte estrella i no
varen dir res en aquest parlament.

Jo començaré valorant la proposició que ha fet el Partit
Popular dient que a l’exposició de motius hi ha unes
afirmacions que crec que són certes i ningú no les pot discutir.
La primera de totes és que el dret a l’habitatges és un dret dels
ciutadans; evidentment és una veritat com un temple i això ve
avalat a més per la Constitució. Després hi ha una altra
afirmació que diu que els joves tenen dificultats per accedir a
un habitatge; és una constatació, és una evidència que no fan
falta més comentaris perquè és sabut per tothom. I després
també diu que la Hipoteca Jove va dirigida als quasi 300.000
joves que viuen a les Balears. Jo crec que és important
remarcar aquest “quasi” perquè és un reconeixement per part
del Partit Popular que aquest servei no arriba a tothom, i jo
quasi quasi diria que aquest “quasi” és molt optimista, perquè
de 300.000 crec que estam ben enfora.

Continua la proposició no de llei dient que els resultats de
la Hipoteca Jove han sobrepassat les expectatives, ja que s’han
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rebut 26.936 cridades, hi ha hagut 44.790 visites a la web... Ja
està clar: no hi ha dubte que amb aquestes xifres es constata
que hi ha un gran interès i una gran necessitat per adquirir un
habitatge, i també es constata que hi ha grans dificultats perquè,
si no fos així, no hi hauria tanta curiositat per intentar trobar un
producte adequat a les necessitats i per conèixer els avantatges
que aquest programa estrella del Partit Popular ofereix. Però
aquí contrasta amb una altra xifra, que és la de les tramitacions.
A la seva exposició de motius diu que hi ha 4.686 tramitacions.
Jo crec que les tramitacions són una cosa però els avals
concedits són una altra, perquè els avals concedits, segons les
darreres notícies que hem vist a un mitjà de comunicació fa un
parell de dies són 2.200. Per tant, fent uns comptes una mica
aproximats, només han arribat a un 3% dels interessats, dels
interessats. Això no vol dir que siguin tots, aquests 300.000,
sinó que aquests interessats només han arribat a un 3%. Per tant
això ja és una raó de pes per poder dir que és una mesura que
no arriba a tots els joves, no prop fer-hi.

Els requisits que han de tenir els joves -crec que ja s’ha dit
aquí per part dels diputats que m’han precedit- corresponen a
un segment de població que probablement podria trobar ofertes
en el mercat, ofertes d’entitats bancàries que tenen productes
financers per a joves que tenen una certa solvència econòmica,
perquè la veritat és que les condicions que posa el Govern són
per a joves d’aquests que ja estan, com deim vulgarment,
colAlocats. Els que tenen més dificultats, en canvi, continuen
tenint les portes tancades i no trobam solucions als seus
problemes, que són molts. 

Hem de dir que la precarietat i temporalitat laboral, els
preus desorbitats dels habitatges..., estam immersos en un
cercle viciós que impedeix independitzar-se als joves i, a la
vegada, desenvolupar-se com a individus dins una societat, que
és el que diu el Partit Popular a la seva exposició de motius.
Tenc unes xifres de l’Observatori Jove de l’habitatge i ens
diuen aquestes xifres que els joves de les Illes han d’emprar un
62,4% de mitjana del seu salari per comprar un habitatge, quan
contrastant aquesta xifra hi ha un 75% dels joves que tenen
contractes laborals temporals, i això encara s’agreuja quan són
dones, que tenen més temporalitat i a la vegada també tenen els
salaris més baixos. Per tant si anam amb aquestes xifres
aproximadament només un 50% dels joves es pot
independitzar.

Vull recordar a les senyores i als senyors diputats del Partit
Popular que fa poc temps, aquest estiu passat, es va aprovar la
Llei de joventut, i la Llei de joventut, en el seu article 6.1, diu
textualment. “1. Els principis rectors de la política de joventut
que dugui a terme qualsevol administració pública de les Illes
Balears han de ser els següents: a) La universalitat, de forma
que les accions en política de joventut es dirigeixin a la
generalitat de joves als quals es refereixen els articles 3 i 4,
sense distinció de sexe, ètnia, origen, estat civil, ideologia,
creences, orientació sexual o qualsevol altra circumstància
personal o social”. Nosaltres creim que la Hipoteca Jove no
compleix aquest principi; és una iniciativa que, a part de no
tenir unes condicions assequibles, arriba a un sector de
població minúscul i en cap cas no arriba al colAlectiu dels més
necessitats.

Des del PSM consideram que renovar el conveni amb
entitats bancàries sense fer un canvi en les condicions
establertes suposarà una pèrdua d’una bona oportunitat per fer-
la arribar a una ampla majoria. Avui en dia la pujada dels
interessos i l’increment constant del preu dels habitatges fan
que cada dia sigui un problema més greu, fins i tot per a
persones o famílies amb un bon poder adquisitiu, i en opinió
del PSM creim que s’haurien d’impulsar mesures menys
sectàries per poder arribar a més gent.

Per això, tot i que creim s’haurien d’impulsar altres
mesures, que les podria enumerar, com poder fer plans
d’emancipació juvenil per tal d’adaptar el preu de l’habitatge
tant de compra com de lloguer als sous reals dels joves, o per
exemple proporcionar un nombre suficient d’habitatges de
promoció oficial assequibles als joves, i altres polítiques que de
manera més general es podrien impulsar des del Govern, creim
que l’alternativa que proposa avui el Partit Socialista almanco
ve a palAliar una mica aquest dèficit, i si no resol el problema de
tots els ciutadans, perquè tampoc no arribaríem a tots, almanco
sí que modifica les condicions perquè pugui arribar a un
nombre més ample d’aquest colAlectiu de joves. Per tant, en el
cas que el Partit Popular acceptés l’esmena que ha presentat el
Grup Socialista nosaltres li donaríem suport, i en el cas que no
l’accepti el meu grup s’abstendrà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, després
del debat que hi ha hagut aquí no crec que hi hagi..., o el que es
pugui desprendre del que han esmentat els distints portaveus de
les seves afirmacions que han fet aquí avui, que es pugui deduir
una raó clara perquè hagin de votar en contra d’aquesta
proposició no de llei. És una acció del Govern encaminada als
joves, que el resultat ha estat un bon resultat i així ho afirmen
els números.

El que està clar i es posa de manifest és que si en aquesta
comunitat autònoma torna governar, com a la legislatura
anterior, un pacte com el que hi va haver està clar que la
Hipoteca Jove deixaria d’existir.

I s’equivoquen quan pensen que la Hipoteca Jove era el
producte estrella d’aquesta legislatura quant a matèria
d’habitatge. Quant a matèria d’habitatge, hi ha un Pla
d’habitatge 2005-2008 on es donen ajudes a l’habitatge
protegit, per a l’adquisició, rehabilitació, arrendament, entre
aquestes hi ha la Hipoteca Jove i també hi ha mesures fiscals.
En aquest sentit, idò, dir que potser que la Hipoteca Jove no
sigui del tot del seu grat però anar en contra d’aquesta
proposició no de llei demostra no altra cosa que la seva
demagògia per anar en contra d’aquest govern i en aquest cas
d’aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Popular.
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Davant l’èxit que és la Hipoteca Jove, posen una esmena
per intentar sortir-se’n, per a no votar la nostra proposició no
de llei. Si consideren que aquesta no és una mesura que ajudi
els joves de la comunitat autònoma és perquè no saben la
problemàtica que tenen els joves de la comunitat autònoma per
fer front al 20%, generalment al 20% del cost de l’habitatge, el
qual no financen les entitats financeres.

Quant a l’esmena que presenta el Partit Socialista, Sra.
Camps, dir-li que el primer punt demostra el que ja li acab de
dir. Els punts 2 i 4, els quals parlen d’un tractament diferenciat,
vostès precisament el que fan és entrar en contradiccions i
entrar encara a diferenciar més els joves de la nostra comunitat
autònoma per accedir a la Hipoteca Jove.

El punt 3 que presenten és el que nosaltres presentam:
ampliar el termini fins al 31 de desembre del 2007, per tant
també s’ho podrien haver estalviat.

I quan parla del punt 5, demanar, instar del Govern de
l’Estat, del Govern d’Espanya, ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor.

EL SR. TADEO I FLORIT:

que continuï desenvolupant mesures posades en marxa pel
Ministerio de la Vivienda, aquí sí que no, no, gràcies, no
volem, ja li he dit abans, 180 solucions habitacionals que ningú
no sap encara què és, l’Agència de Lloguer ha estat un autèntic
fracàs i no en parlem dels minipisos. I avui podem llegir a la
premsa, fins i tot, “La ministra de la Vivienda recibió ayer su
propia medicina, cuando un grupo de jóvenes acudió a
denunciar su inexistencia política, llevándole 50 pares de
zapatillas Keli Finder”. Nosaltres no volem aquest tipus de
polítiques, per tant no podem anar a favor d’aquest punt que
vostè presenta a l’esmena.

(Remor de veus a la sala)

També dir-li que aquest grup de joves, a través d’una
associació no procliu al Partit Popular, dissabte que ve farà una
manifestació en contra de la política d’habitatge que du el
Ministerio de la Vivienda.

També dir que en aquest cas també es pot llegir que
“Vivienda triplica su presupuesto en publicidad ante el escaso
éxito de sus ayudas entre los ciudadanos”, la qual cosa també
demostra que nosaltres no podem mai estar a favor que el
Govern de l’Estat segueixi desenvolupant les seves mesures
ineficaces totalment en matèria d’habitatge.

Per tant, senyores i senyors diputats, no podem acceptar
aquesta esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista i
la veritat és que sap greu al nostre grup parlamentari que no
donin suport a aquesta proposició no de llei, perquè
senzillament era qualque beneficiosa per als joves de la nostra
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Senyores i senyors diputats, si els
sembla bé, passam a la votació.

29 vots a favor; 22 en contra; 4 abstencions, per la qual
cosa queda aprovada aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple del
Parlament de les Illes Balears núm. 113.

A la pàgina 5723:

- Allà on diu: SR. PALAU I COSTA:
- Ha de dir: SR. PALAU I TORRES:

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple del
Parlament de les Illes Balears núm. 114.

A les pàgines 5734 i 5752, a l'enunciat del punt III de l'ordre
del dia:

- Allà on diu: III. MOCIÓ RGE núm. 8236/06.
- Ha de dir: III. MOCIÓ RGE núm.  8488/06.
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