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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. 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. 9153/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a terrenys públics per
a instalAlacions d'energia fotovoltaica.

Primera pregunta, RGE núm. 9153/06, ajornada del ple del
dia 14 de novembre del 2006, relativa a terrenys públics per a
instalAlació d’energia fotovoltaica, que formula la diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, segons declaracions del conseller
d’Energia el Govern té previst treure a concurs públic terrenys
de la seva propietat per a la instalAlació d’energia fotovoltaica;
fins i tot va manifestar la seva disponibilitat per facilitar els
tràmits als ajuntaments o als consells que tenguin terrenys
disponibles per a aquest ús.

Voldria demanar al conseller quins són els terrenys que
pensa destinar a aquest fet?

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Idò es tracta de terrenys, com
és natural, de naturalesa pública que estiguin infrautilitzats i
que compleixin les condicions tècniques per poder fer aquest
tipus d’instalAlació, i no hi ha una limitació. Tampoc no hi ha
molts de terrenys públics; per tant és un ventall relativa reduït,
però crec que la val la pena, entre altres raons, per utilitzar i
perquè el Govern o l’administració pública donin exemple.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Vostè mateix va dir i ha dit en
moltes ocasions que l’energia solar fotovoltaica té moltes
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possibilitats d’expansió a les Illes Balears a causa dels factors
naturals i les tecnologies, de fàcil instalAlació. També ha dit que
actualment a les Illes Balears la generació d’energia solar
suposa el 0,6% de l’energia neta produïda. També ha dit que
mitjançant la iniciativa d’instalAlació d’energia fotovoltaica a
terrenys es podrien generar 20 megavats que servirien per
proveir 27.000 habitatges i multiplicar per 9 la producció
actual.

Vostè sap, Sr. Conseller, que és necessari actuar de forma
urgent davant el canvi climàtic i que s’ha d’apostar precisament
per la instalAlació d’energies renovables, i la solar fotovoltaica
és un camp importantíssim a potenciar a les nostres illes. Però
oferir terrenys, que ens pot sembla bé, Sr. Cardona, vostè
ofereix terrenys públic per obtenir-ne un lloguer i facilitar un
negoci a les empreses privades. Jo li plantejaria que si realment
vostè i vostès creuen que la instalAlació d’energia fotovoltaica
és un tema prou important, que es repensin sembrar el territori
de plaques solars, com també pretenen a través de la Llei
d’acompanyament, i el que han de fer és planificar seriosament
la instalAlació d’energia fotovoltaica i, sobretot, prioritzar-la a
infraestructures que en aquest moment ja hi ha ocupació, com
per exemple escoles, hospitals, edificis públics, aparcaments
públics, depuradores, dessaladores i un llarg etcètera.

Abans de continuar sembrant, o esperem que no sigui així,
sembrar el sòl rústic de plaques fotovoltaiques nosaltres, que
estam absolutament a favor d’aquest tipus d’energia,
consideram que allò que ha de fer vostè és primer de tot
planificar i, en segon lloc, allò que ha de fer és posar energia
fotovoltaica ja on hi ha edificis; vostè sap que les teulades
tenen un gran potencial. Per tant, Sr. Cardona, abans de donar
beneficis a privats mirin de ser realment vostès l’exemple i de
fer-ho bé i de fer-ho a llocs que en aquest moment ja estan
ocupats. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè no troba res bé
mai, res; és que ara ni tan sols vol que facem horts solars, o que
facem instalAlacions... Canviaré de micròfon, Sr. President,
perquè aquest aparell pareix que no va... Que no compti el
temps.

Deia jo que allò que no pot ser és negar la necessitat
d’instalAlacions d’energia renovable. En aquest cas parlam
d’instalAlacions fotovoltaiques. Miri, en els terrats en aquest
moment, fa possiblement un mes, vàrem signar un conveni amb
la Conselleria d’Educació per utilitzar les cobertes, les teulades
dels instituts. Hi ha un acord del Govern en què en totes les
obres que es facin s’han d’utilitzar les teulades. Sap que hi ha
el reglament tècnic de l’edificació que impulsa o que obliga que
les teulades es facin servir. 

Però vostè sap tan bé com jo que si volem realment que
l’energia, en aquest cas fotovoltaica, tengui una important
penetració dins la generació d’energia en aquesta terra, fan falta
explotacions podríem dir de caire industrial, i precisament
pensant en això és pel que el Govern vol que hi hagi
instalAlacions importants de generació d’energia renovable en
aquesta terra, per tres motius: primer, com és molt natural, per
motius de caire mediambiental, que crec que ningú no
discuteix; segon, per seguretat energètica, és a dir, tenir
generació pròpia sense dependre (...); i, tercer, efectivament,
per crear riquesa en aquest país, per crear llocs de feina i per
crear riquesa, i qui ha de gestionar això és la iniciativa privada.

El problema és que a vostè li va malament tot, i ara que
deim que volem dar aquesta passa li ve malament aquesta
passa. Miri, planificat, hi està; hi ha un pla energètic que diu el
que s’ha de fer; el que fa falta és fer coses, i a vostè li ve
malament que el Govern faci coses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 10305/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a projecte de la
central elèctrica devora la UIB.

Segona pregunta, RGE núm. 10305/06, relativa a projecte
de central elèctrica devora la UIB, que formula la diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, a mi allò que
m’importa no és que es facin coses, sinó sobretot que es facin
bé, i des d’aquest punt de vista vostès tenen l’obligació i la
responsabilitat de fer les coses ben fetes, i la instalAlació en
aquest cas de qualsevol tipus de generació d’energia s’ha de fer
de manera correcta.

En aquest sentit li faig la pregunta, perquè sembla ser que
hi ha a exposició pública un projecte d’una central de
producció d’energia elèctrica devora la universitat. Aquest
projecte no està previst en el Pla director sectorial energètic
aprovat per vostè fa un any, i en el lloc on es vol ubicar aquesta
nova central el Pla director preveu només la instalAlació d’una
subestació elèctrica. També sap que hi ha una forta oposició a
aquest projecte i per això li voldríem demanar si pensa el
Govern autoritzar aquest projecte d’una nova central elèctrica
devora la universitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
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Gràcies, Sr. President. Vegem, ho ha dit vostè molt bé, Sra.
Diputada. El Pla energètic no preveu la instalAlació d’una
central elèctrica a l’àrea en què s’ha presentat ara el projecte.
Per tant s’haurà de complir el Pla energètic.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Sr. Conseller, jo entenc -i si no m’agradaria que a
la contrarèplica m’ho digués- que no pensen donar autorització
a aquesta nova central elèctrica, amb la qual cosa li he de dir,
Sr. Conseller, perquè vegi que a mi moltes coses em semblen
bé, que li donaria l’enhorabona si no fos així, sobretot per una
raó: perquè en primer lloc, li torn repetir allò que ja li he dit,
s’ha de planificar; el que no pot ser és fer qualsevol cosa de
qualsevol manera, vostès tenen l’obligació de planificar
precisament per pensar no només a curt termini sinó a mitjan
termini. Per això esper que faci complir el Pla director sectorial
energètic i que en aquest cas aquesta central tèrmica no vegi la
llum. Jo crec que si és així, i vostè realment m’ho ratifica, serà
una gran notícia.

En segon lloc li he de dir que supòs que vostè també sap
perfectament que aquesta nova central, que esperem que no es
faci, també utilitza o sembla ser que està pensada per utilitzar
gasoil com a combustible tot i que després posteriorment es
convertiria en una central de cicle combinat, però això no
eliminaria la contaminació que es generaria per emissions de
CO2 i, per tant, el que suposaria per incrementar el canvi
climàtic. 

Però com que supòs que vostè el que m’ha dit és que no es
farà aquesta central elèctrica, li he de dir, Sr.  Cardona, que
vagi per bon camí, planifiqui les coses, faci-les bé i pot estar
segur que des del nostre grup no només donarem suport sinó
que tot el que sigui impulsar una eficiència, una cogeneració i
sobretot la instalAlació d’energies renovables, nosaltres hi
estarem d’acord. Tota la resta evidentment tendrà la nostra
postura en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el Pla energètic
exigeix que el combustible sigui gas natural; això vostè, si no
ho sap, ho hauria de saber, perquè d’una vegada..., ja que mira
l’emplaçament de les centrals miri també el decret, i per tant el
Pla energètic exigeix que el combustible sempre -a partir de la
construcció de les noves centrals- sigui gas natural.

Miri, jo d’aquest projecte hi ha una cosa que em pareix bé,
i és que estableix la possibilitat de rompre el monopoli de
GESA en generació, i això crec que no és dolent; és a dir, el fet
que hi hagi una altra empresa que no sigui GESA a Mallorca
que vulgui generar energia és bo, i rompre el monopoli de

GESA és bo. Qüestió distinta, qüestió diferent és l’adequació
de l’emplaçament, i ara el que s’ha d’estudiar, és a dir, vostè
sap que en aquest moment allò que s’ha presentat és per
tramitar allò que es denomina autorització ambiental integrada,
que és un estudi exhaustiu de si està ben o mal plantejat aquest
emplaçament. Independentment de l’opinió personal del
conseller de la matèria el que pertoca és tramitar l’expedient;
aquest expedient pel que es veu tarda quasi dos anys en
tramitar-se, però sí que, per dir que sí o per dir que no, toca
tramitar aquest expedient, i de resultes d’aquest expedient
sortirà el que hagi de sortir, el que sigui de llei sortir i allò que
jo crec bo, insistesc, amb aquest expedient, és que podem
rompre el monopoli. 

El que s’ha de mirar és que si aquest és un emplaçament
adequat endavant; si no és un emplaçament adequat no s’ha de
fer. Moltes gràcies, Sr. President.

I.3) Pregunta RGE núm. 10306/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment del nivell de formació de les
policies locals.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 10306/06, relativa a augment
del nivell de formació de les policies locals, que formula el
diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Quines conseqüències
acadèmiques ha tengut, segons el conseller d’Interior,
l’augment en el nivell de formació de les policies locals?
Moltes gràcies.

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, mire usted, la Ley de coordinación de policías
locales exige a partir del curso pasado la exigencia del nivel de
bachiller superior para el acceso a la condición de policía local.
Esto supone, no solamente para los que quieran acceder sino
también para los que están dentro del cuerpo de policía local
ya, que para poder ascender en su categoría también dispongan
de este título. Ello ha hecho que el año pasado se matriculasen
342 policías locales en el curso de acceso de mayores de 25
años a la Universidad de las Islas Baleares, y da la casualidad
que de todos los alumnos que han accedido a la universidad por
este concepto más de la mitad son policías locales, lo que
demuestra el interés del cuerpo de policía en llegar a estos
niveles académicos, en mejorar su formación personal para
mejor así luego poder acceder al cargo de policía local en sus
distintos grados.
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Pero es que este año, si el pasado el curso fue para 342
policías, este año se han matriculado 590 policías, funcionarios,
de los que el 90%, más de 500 policías, se han matriculado.
Ello demuestra, como he dicho anteriormente, que la medida
que hicimos fue buena, que fue positiva, ya que este año
también en el curso actual de la promoción 33, 34, del curso
básico, 115 alumnos disponen de este título frente a los 38 de
la anterior, así como 6 diplomados, 3 licenciados, frente a un
solo alumno de la anterior promoción. 

Yo creo y considero que este requisito que hemos
introducido para la policía local es positivo, y hará que los
policías tengan una formación personal mucho mejor, lo cual
también posibilitará que luego a través del curso de policía
tengamos mejores profesionales en la calle. Muchas gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 10307/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a primer curs de graduat en seguretat i
ciències policials.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 10307/06, relativa a primer
curs de graduat en seguretat i ciències policials, que formula el
diputat Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, els que el coneixem,
i parl personalment, que fa tres anys i mig que tenc el gust de
fer-ho, coneixem quines són les seves obsessions i també
coneixem quines són les seves fixacions. Jo les resumiré en
dues: en primer lloc la modernització de l’administració
pública i també una fixació per apostar per portar a terme una
veritable professionalització de la funció pública amb una
adequada formació de tots els seus funcionaris, i en aquest
sentit s’emmarca, dins aquestes dues fixacions i aquestes dues
ambicions que he dit, el primer curs de graduat en seguretat i
formació de policies locals, i el Grup Parlamentari Popular en
aquest sentit voldria saber com valora el conseller el resultat
del primer curs de graduat en seguretat i ciències policials.

Moltes gràcies.

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, mire usted, no solamente yo, la misma UIB valora
muy positivamente esta diplomatura, que sabe usted que el año
pasado, mediante convenio se estableció como título propio de
la Universidad de las Islas Baleares. Lo valora también la
universidad porque ha sido y me parece que es la única
experiencia en España que un título propio ha tenido que poner
un nivel de acceso porque los deseos de matrícularse en esta
diplomatura superaban con creces las plazas que había. De

hecho en vez de 90 plazas tuvimos que ampliar-las el año
pasado a 110 y este año a 100.

Yo creo que esto demuestra, como he dicho anteriormente,
el interés de los policías locales. Hasta ahora para ser inspector
o para ser subinspector era preciso únicamente el título de
bachiller superior. A partir de la Ley de coordinación de
policías locales para esto hace falta una diplomatura, y
entonces, en vez de producirse un rechazo, lo que se ha
producido ha sido un interés demostrado por los policías
activamente a través de este curso para poder obtener esta
diplomatura y así poder acceder a un cargo dentro de la policía
local que les habilite para poder, digamos, ejercer esta
profesión que tanto les encanta.

Yo creo que podemos estar contentos y satisfechos de ver
como una acción que hemos hecho para poder elevar el nivel
cultural de los policías locales ha tenido esta respuesta de los
policías, y yo quiero agradecerles a ellos y a las fuerzas
sociales todos los esfuerzos que están haciendo para que
nuestra policía sea en la medida de lo posible la mejor de la que
vamos a disponer.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

I.5) Pregunta RGE núm. 10297/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions en golf (I).

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 10297/06, relativa a
inversions en golf, 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. És una pregunta que dirigiríem a la
Sra. Pastor, conseller d’Immigració. Ja que aquest govern a la
presentació dels pressuposts ha dit en moltes ocasions que són
uns pressuposts eminentment socials, i ja que la consellera
d’Immigració té una conselleria efectivament molt social,
sobretot la direcció general d’integració d’immigrants, ens
agradaria saber quina és la seva opinió quan veu que aquest
govern destina 25 milions i busques, més de 25 milions a un
torneig de golf, i en canvi enguany el Govern de les Illes
Balears destina a integració social dels immigrants, a la seva
conselleria, Sra. Pastor, al voltant de 1.500.000 euros. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Immigració i Cooperació.

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

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
consellera de Inmigración i Cooperación cree que todas las
políticas que se están llevando a través de las consellerias del
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Govern de las Islas Baleares son muy eficaces para la
integración de los inmigrantes. Desde la Conselleria de
Turismo se ha llevado a cabo una política muy responsable que
ha hecho posible arreglar muchas cosas de las que se
desbarataron en el pacto de progreso, y por lo tanto ha hecho
posible...

(Remor de veus)

...y por lo tanto ha hecho posible la creación de muchos
puestos de trabajo que hoy están por supuesto con los
inmigrantes. 

Por lo tanto lo que está haciendo usted en este momento es
revolver Roma con Santiago o ous con caragols, como hace
muchas veces.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, president. Sra. Consellera, no em pensava que
vostè aprengués tan aviat les consignes de determinats
consellers d’aquest govern, però ja veig que no té opinió, ha de
seguir les consignes que li marquen des de la Vicepresidència,
bàsicament.

Escolti, Sra. Consellera, em podria dir quants d’immigrants
fan feina en el golf de Pula, concretament? Vostè ho sap? Vostè
creu que serveix realment per a integració d’immigrants? Sra.
Consellera, no ens faci riure. Vostè en aquests pressupostos
d’enguany, on només s’han posat 1.500.000 euros, ha llevat
molts de programes que hi havia altres anys; han desaparegut
d’aquests pressuposts. Si hi hagués hagut part d’aquests duros
que es destinen al golf vostè hagués pogut fer aquestes accions,
com per exemple dotar de mediadors tant escoles com
hospitals, que són qüestions molt importants. Però a vostès això
no els interessa.

I, miri, li dic que el que es destinarà només enguany a
aquest torneig de golf és tres vegades més del que vostès
destinen a integració d’immigrants, Sra. Consellera, la qual
cosa crec que demostra ben clarament que vostès amb els
doblers públics fan polítiques partidistes i fan ús i abús dels
recursos de tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, parece que ustedes ya no se
acuerdan cuando destinaban 500 millones sólo a propaganda.

(Remor de veus)

También le puedo decir que, mire usted..., mire usted...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poquet de silenci. Per favor...

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

El Govern de las Islas Baleares está destinando sólo en
educación, sólo en educación, más de 51 millones de euros a la
inmigración, y eso se llama integración. La Conselleria de
Sanidad está destinando más de 113 millones de euros a la
inmigración, y eso se llama también integración. Desde la
Conselleria de Inmigración y Cooperación se han llevado
muchísimas medidas en un año que hace que está constituida en
ayuda a las asociaciones, en educación, en participación, en
sensibilización, en interculturalidad, en educación, en
participación..., y se van a llevar muchas en codesarrollo, cosa
muy importante. Muchos esfuerzos también encaminados a
crear los consulados y, por supuesto, descuentos aéreos de los
que ustedes aprueban aquí y luego rechazan en Madrid.

Mientras tanto el Estado es el beneficiario de las cuotas de
la Seguridad Social, por lo cual esta comunidad no tiene ni un
solo céntimo, y son más de 40.000 inmigrantes
extracomunitarios los que tienen. En cambio la media de
alumnos a nivel nacional es del 6,5% y aquí és de más del
12,5%. Eso lo está soportando el Gobierno de las Islas
Baleares, Sra. Rado, y eso se llama integración...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Aldarull a la sala i intervenció inaudible)

Sisena pregunta, RGE núm...

(Remor de veus. Se sent algú que diu: “De totes maneres
no aclarim res dels milions de Pula”)

Moltes gràcies per la seva colAlaboració.

I.6) Pregunta RGE núm. 10298/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions en golf (II).

Sisena pregunta, RGE núm. 10298/06, relativa a inversions
en golf, que formula el diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a l’anuari que
publica vostè o la conselleria es veu que els ingressos totals per
turisme de golf a les Illes Balears entre el 2004 i el 2005 varen
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créixer 2 milions d’euros. La subvenció que el Govern dóna a
Mallorca Clàssic Golf, Pula, entre els 2004 i el 2005, és a dir,
els mateixos anys, va ser de 3.462.000 euros.

(Remor de veus)

És a dir, que vostès estan donant una subvenció a un torneig
que és superior a l’augment dels ingressos per concepte de
turisme de golf.

A pesar que aquestes eren les xifres, l’any 2006 vostè
multiplica a aquesta empresa la subvenció i passa a ser de
4.640.000 euros. Acaba la legislatura i per assegurar la pròxima
legislatura li fan un plurianual de 4.640.000 euros cada any per
poder assegurar que els tendria aquests quatre pròxims anys,
fos qui fos el Govern. És a dir, en total són 26.600.000 euros,
4.500 milions de les antigues pessetes, a una empresa el
principal mèrit de la qual és ser el centre de reunió dels sectors
més recalcitrants de la dreta espanyola, que ha tingut el
privilegi o el tracte de favor de tenir una subvenció milionària
fins a l’any 2010; ha pogut accedir als drets de la PGA i a més
ha pogut reformar el camp de golf amb aquesta subvenció,
oportunitat que no han tengut les altres 21 empreses del sector.

Quins han estat els criteris del Govern a l’hora de donar
aquesta subvenció?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Els criteris, Sr. Alomar, són
criteris d’una política promocional que es basa a millorar la
imatge dels mercats emissors, i jo crec que vostè no pot venir
aquí a confondre la gent, vostè no pot venir aquí a mesclar ous
amb caragols, com ja li han dit fa una estona. Vostè no pot
venir aquí a intentar comparar els ingressos per golf amb el que
representa aquest torneig, perquè aquest torneig pretén ser
qualque cosa més, pretén ser un vertader acte de promoció de
les nostres illes, i jo li puc assegurar que si mesuram la
promoció turística en termes de retorn publicitari, aquesta
subvenció, com tendrem ocasió de comprovar, està més que
justificada, perquè essent 4 i busques els milions que s’aporten,
només en impacte publicitaris a televisió l’any 2006 aquest
torneig ha tengut un retorn de quasi 19 milions d’euros. Per tant
no ho compari només amb els ingressos de golf, sinó sobretot
per la seva promoció turística. 

I estam parlant, Sr. Alomar, de promoció turística en
positiu, perquè jo li he de recordar que vostè es gastava quasi
3 milions d’euros, quasi 3 milions d’euros, el que representava
el 30% del seu pressupost d’IBATUR de promoció, a
promocionar l’ecotaxa, que una gran publicitat negativa va
tenir per a les nostres illes. Nosaltres feim promoció positiva,
vostès varen enfonsar i varen arruïnar el turisme.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Flaquer, dues
paraules, o una sola paraula. Amiguisme. Gràcies.

(Més aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. Alomar, demostri això que vostè diu, no parli, només,
perquè jo li podria dir Sr. Alomar, de la mateixa manera, que
era amiguisme comprar una finca pel doble del que valia
segons les taxacions oficials.

Moltes gràcies.

(Més aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10299/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions en golf (III).

EL SR.  PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 10299/06, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 10313/06, relativa a inversions en
golf, que formula el diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ja hem explicat quina ha
estat un poc la gènesi del conveni amb Mallorca Clàssic Pula
Golf. Aquesta subvenció representa el 12%, el 18% de tot el
pressupost que es dedica enguany a promoció. A la memòria
dels pressuposts pràcticament no es menciona, es menciona
dins un altre munt d’altres actuacions, i la primera explicació
o les primeres explicacions que va donar el conseller a la
presentació del pressupost tampoc no la va mencionar.

Ja he dit que creia que les altres empreses no havien tengut
les mateixes oportunitats que havia tengut aquesta empresa, que
aquesta empresa l’havia tenguda perquè és conegut i públic que
ha estat un lloc de reunió dels dirigents del Partit Popular la
passada legislatura i aquesta legislatura, i per tant ens agradaria
saber si creu que s’ha donat la transparència suficient per
adjudicar aquest conveni.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Alomar, vostè sap que estam davant un patrocini i que els
patrocinis són propostes que es fan per part d’iniciatives
particulars o públiques i compten amb un patrocini per part de
les institucions, de la mateixa manera que vostè patrocinava
esdeveniments esportius, culturals, artístics, sense cap tipus de
concurs i sense donar oportunitat a ningú més que a aquell que
li presentava aquestes propostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament vostè ja l’altre
dia a la comissió em va donar aquesta explicació, però jo li diré
que aquesta explicació, vista fredament, em recorda el sistema
de Llucmajor, és a dir, un es garanteix l’exclusivitat d’un
esdeveniment i llavors se li adjudica el contracte, a aquest que
té l’exclusivitat. Vostès durant molt de temps varen garantir
l’exclusivitat, que fos possible l’exclusivitat, a aquesta empresa
de golf, i ara després li adjudiquen el contracte.

Li he de recordar que per aquest sistema a Llucmajor hi ha
ja dues persones imputades, només li he de recordar això. I
avui també és un dia que no m’agradaria que ens passàs per alt
el que està passant avui, és a dir, que es comença d’aquesta
manera, amb l’amiguisme, es comença amb aquest compadreo
i s’acaba amb els fiscals (...) un militant i un director general
del Partit Popular. Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alomar, no mescli coses que vostè sap perfectament..., vostè
sap perfectament que no tenen res a fer. Aquest procés està fet
amb absoluta transparència, amb absoluta transparència, i jo el
rept a vostè a demostrar el contrari.

Sr. Alomar, miri, insistesc. Hi ha unes propostes
individualitzades de persones que tenen unes iniciatives i es
considera oportú o no donar aquests patrocinis, de la mateixa
manera que la Junta d’Andalusia patrocina el Volvo Masters,
m’imagín que amb els mateixos criteris, i de la mateixa manera,
Sr. Alomar, que Turespaña està també patrocinant aquest
mateix torneig del Mallorca Clàssic; amb distintes quantitats,
és possible, però nosaltres estam donant un nom que és el de
Mallorca a aquest torneig, que té un valor publicitari molt
important, i Andalusia l’està cedint a una empresa de cotxes

com és Volvo, i nosaltres creim que allò important és la nostra
marca, que és Mallorca.

Però Sr. Alomar, miri, quan vostè parla de la transparència,
quan vostè parla de l’amiguisme, no em faci recordar que vostè
va comprar dues finques públiques, Aubarca i Es Verger, per
7 milions d’euros, és a dir, pel doble del que marcaven les
valoracions fetes per empreses de taxació, i sense fer cap
concurs, Sr. Alomar. No hi havia més finques per comprar a
tota Mallorca? No hi havia més propietaris disposats a comprar
finques declarades ANEI i sense possibilitat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor. Sra. Diputada, Sra. Garcia i Querol,
per favor, perdoni, perdoni. Miri, no li he de cridar l’atenció a
cada plenari, ajudi’m perquè després, òbviament, l’hauré de
cridar a l’ordre i jo crec que, a aquestes alçades de la
legislatura, ho duim bastant bé tots, no és ver? Pot continuar,
Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Em demanava -i veig que els
pica bastant i que els sap greu- per què es compraven finques
públiques sense concurs pagant el doble d’allò que valien o per
què es compraven edificis a primera línia de la mar amb ordre
de demolició per part de l’autoritat judicial que no valia la
meitat del que es va pagar, Sr. Alomar, vostè té el sostre de
palla, vagi alerta. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

I.8) Pregunta RGE núm. 10300/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions en golf (IV).

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10300/06, relativa a
inversions en golf, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. ¿Cómo valora la consellera de
Presidència i Esports que una empresa privada cobre
anualmente más de 4 millones i medio de euros para un torneo
de golf?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
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Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, aquesta consellera valora
que la promoció del turisme esportiu és important i, per tant, és
important també la promoció del turisme de golf que sap vostè
que té una projecció important dins la nostra comunitat
autònoma. Tal com comentava el conseller de Turisme ha
tengut moltíssims d’impactes publicitaris, la qual cosa, a més,
vol dir que influeix directament o indirectament en els
ingressos turístics i en la diversificació del turisme, en un
turisme de qualitat i, per tant, evita que hi hagi una
estacionalitat turística a la nostra comunitat autònoma. 

Aquesta consellera considera que és important l’aposta que
fa per aquest torneig la Conselleria de Turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, salir en los
periódicos por sí mismo no es bueno, hoy somos portada
nacional, somos portada nacional, hoy, y no creo que nadie de
esta cámara esté orgulloso de ser portada nacional, ese tipo de
impactos a veces no son muy positivos, ni muchísimo menos.
Quiero decir que a veces los impactos pueden ser buenos o
pueden ser malos.

Sra. Consellera, mire, los dos mayores acontecimientos
deportivos o los que más nos han costado en esta legislatura
son: el primero, el ciclismo, usted ha estado llevando 3
millones de pesetas, de las extintas pesetas, cada día a un banco
de la Avenida de Bayona, en la capital navarra, para pagar el
equipo ciclista a una sociedad limitada que se llama Abarca
Sports, y el segundo, el Mallorca Open Classic de Golf por el
cual se dan más de 4 millones y medio de euros cada año a una
sociedad limitada que se llama Real Pula Golf, según tenemos
entendido.

Quiere decir esto que los presupuestos del Partido Popular
más que sociales -y en esto quería corregirle la gramática al Sr.
Conseller- más que sociales son societarios porque las
sociedades, este tipo de sociedades, son las que más se
benefician con el Partido Popular.

Mire, el ciclismo aún tiene un pase porque el dinero al final
va para el ciclismo, podemos considerarlo mejor, peor o muy
caro o no, pero lo que es el golf, lo que ustedes están haciendo
con el torneo este de golf es generar una caja B para el
Gobierno. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden hurtar al
Parlamento los costes que tienen determinados gastos,
determinados gastos que de esta manera sí que pueden ser
ocultados si se pagan por medio de Mallorca Open Classic de
Golf, si Kournikova, si Schiffer, si demás, cuando preguntas al
Gobierno “¿qué nos han costado?”, dicen “al Gobierno nada”.
¿Cómo que nada? Le hemos dado el dinero para que nos lo
pague y poder hacerse la foto los miembros del Gobierno. ¿O
no estaban todos los miembros del Gobierno en estas fotos? Sí
que estaban, sí que estaban. Sí, pero ¿quien lo pagaba? Lo
pagaba el Gobierno por medio del Mallorca Open Classic Golf.

Eso es generar, eso es generar una caja B, eso es generar
una caja B.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Todo lo que se acerca al Partido Popular y a las cosas que
hace el Partido Popular se acerca a la corrupción.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. 

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment vostè xerra
sempre de qüestions positives i negatives, jo sí que puc afirmar
avui que les seves manifestacions...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

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

...que les seves manifestacions, Sr. Diéguez, no són mai
positives, sinó que són sempre negatives, i aquesta consellera
està acostumada a aquest fet. Retreu aquí qüestions com
Mallorca Classic i com és el patrocini d’un equip ciclista que
vull recalcar aquí -una vegada més- que aquest govern creu que
ha estat una aposta important i una aposta encertada. 

Des del punt de vista esportiu, perquè vostè recordarà els
molts èxits esportius que ha tengut aquest equip ciclista que ha
estat el millor equip espanyol, tant en el Tour de França com a
la Volta a Espanya, per tant, crec que és un recordatori
important que ha de fer aquesta consellera en temes esportius,
però també en temes publicitaris. Parla vostè també, Sr.
Diéguez, de fotografies, recordarà que també hi havia en
aquesta fotografia, i a més destacaven, no sé per quines
condicions, el delegat del Govern i la ministra de Foment, per
tant, hauria estat convenient que vostè també els hagués fet un
recordatori abans d’acudir a aquesta cita fotogràfica. Però ja
que parlàvem d’una qüestió important com és el patrocini de
distints esdeveniments esportius, jo crec que també hem de
recordar les conseqüències que impliquen aquests patrocinis.
En el cas de les nostres illes, han implicat una recuperació
important d’un lideratge turístic que, desgraciadament, havíem
perdut, i això redunda directament, Sr. Diéguez, en la creació
de llocs de feina i en el motor de l’economia de les nostres
illes. Moltes gràcies.
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(Aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 10310/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a palau de congressos.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 10310/06, relativa a Palau de
Congressos, que formula el diputat Sr. Antoni Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (ANTONI):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a part d’aquestes
accions positives que vostè ha anunciat abans i que tant de greu
saben a l’oposició, ens interessaria saber des del nostre grup
què creu vostè que aportarà a l’oferta turística de les nostres
illes la construcció d’aquest nou palau de congressos a Palma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
jo crec que, bàsicament, la consolidació d’una política durant
aquests anys de diversificació turística i, per tant, de creació
d’un nou producte que permeti lluitar contra un dels nostres
principals problemes com és l’estacionalitat turística. No només
ho feim en aquest segment de congressos i convencions, sinó
que ho feim en altres segments igualment importants com són
la cultura, la gastronomia, com és l’esport, per molt que molesti
al Partit Socialista. Per tant, jo crec que la construcció d’una
gran infraestructura com aquesta servirà bàsicament per
desestacionalitzar el nostre turisme i, sobretot, per aspirar a un
segment o a un índex de mercat caracteritzat sobretot per la
seva bona i forta capacitat de despesa. 

Tothom coneix que en el segment de congressos i
convencions, el perfil del turista, el perfil del visitant, és un
perfil d’una despesa mitjana superior a la mitjana, per tant, des
d’aquest punt de vista és una estratègia interessant per a la
nostra comunitat autònoma. De la mateixa manera, he de dir
que des del Govern no només apostam per a la construcció
d’aquest palau de congressos a Palma, sinó que -com vostè
també coneix perfectament- a l'illa d’Eivissa estam també
participant i colAlaborant en la construcció d’un palau de
congressos a Santa Eulàlia perquè entenem, també, que podrà
contribuir a la desestacionalització. De la mateixa manera,
mitjançant el Pla de desestacionalització turística, colAlaboram
amb moltíssims d’ajuntaments d’aquestes illes en la construcció
d’instalAlacions específiques per poder albergar esdeveniments
relacionats amb els congressos, els incentius i les convencions.

En definitiva, creim que aporta un valor afegit, creim que
aporta diversificació al nostre producte i a la nostra destinació
i, creim, per tant, que aportarà sobretot un fort element de lluita
contra l’estacionalitat turística.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 10308/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assignatura sobre economia social.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 10308/06, relativa a signatura
sobre economia social, 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, voldríem saber quines accions s’han fet des de la
conselleria per tal que els alumnes de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials puguin dur a terme, puguin
estudiar, una assignatura sobre economia social. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Tadeo, és una reivindicació del sector disposar a
la formació superior d’una assignatura que de qualque manera
permeti als alumnes d’Economia conèixer en profunditat
l’economia social, la responsabilitat social corporativa, el
corporativisme, l’autoocupació dins aquesta àrea i, fins i tot, als
plans d’estudis de Ciències Econòmiques i Empresarials,
realitzar també pràctiques relacionades amb aquesta economia.

A partir d’aquí, hem encarregat a la Vicepresidència del
Departament d’Econòmiques l’elaboració d’un pla, analitzar
quins crèdits es podrien atorgar i quin cost podria constituir
anualment al curs aquesta actuació. Després d’analitzar
aquestes qüestions hem subscrit ja un conveni amb el rector de
la Universitat que permetrà desenvolupar cada any per un
import de 12.000 euros aquestes activitats, aquesta assignatura
i aquestes activitats, als alumnes que ho vulguin fer i, per tant,
acreditar de qualque manera aquesta formació i ampliar, així,
els coneixements i les possibilitats d’aquesta denominada
economia social. Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 10311/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema de recerca, desenvolupament i
innovació.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 10311/06, relativa a sistema
de recerca, desenvolupament i innovació, que formula el
diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
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Gràcies, president. Sr. Conseller d’Hisenda i Innovació,
¿qué acciones ha llevado a cabo últimamente el Govern de les
Illes Balears para potenciar los sistemas de R+D+I?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, el Pla de ciència i tecnologia aprovat l’any 2005 tenia
una previsió de despesa per a l’any 2007 de 34 milions d’euros
i aquesta quantitat l’hem ampliada als pressuposts fins als 45
milions d’euros. És a dir, li dedicam molts més recursos ja que
creim necessari que tots els excedents que puguem tenir els
hem de dedicar, entre altres temes, a l’R+D+I com a tema de
molt de futur i necessari a les Illes Balears. Per tant, és una
aposta clara i, també, per a la previsió que hem de posar en
marxa nous centres d’investigació pioners com pot ser el centre
de turisme i el sistema de (...) costanera, nosaltres la nostra part
ja l’hem posada, no així el Govern de Madrid que encara no ha
posat la seva part per un tema pressupostari, nosaltres sí que la
tenim.

A més li he de dir que una nova acció que tenim en aquest
moment en marxa i que no es feia abans és una convocatòria
per al foment del grups de joves investigadors i grups
emergents, amb 190.000 euros, és a dir, és importantíssim que
tenguem investigadors a tots els nivells, al millor nivell, però
també potenciar els futurs grups d’investigadors més joves. És
una convocatòria totalment nova, que no existia abans, i hi
dedicam 190.000 euros.

També hi ha una partida que en aquest moment està oberta,
per a les ajudes destinades a congressos, seminaris, jornades i
simpòsiums per un import de 120.000 euros. És molt necessari
que el món de la investigació, quan ha de fer un seminari, un
simpòsium, tengui en compte les Illes Balears per crear les
sinèrgies dins les Illes Balears, per aquest tema hem posat en
marxa aquesta convocatòria de 120.000 euros. 

Per bosses de viatge dels investigadors també hi ha partides
obertes en aquest moment, els nostres investigadors s’han de
relacionar amb tot el món i han sortir fora a explicar les seves
investigacions per poder vendre els seus avanços i que també
d’aquesta forma se’ls puguin fer encàrrecs a nivell mundial. Per
això donam aquestes bosses de viatges.

Accions especials. Determinades empreses o grups
d’investigadors, per determinar la investigació, poden solAlicitar
accions especials. També és un tema totalment nou i que dóna
molt bons resultats.

Finalment, xerraria també d’una convocatòria que no existia
abans, és del personal tècnic, amb un import de 50.000 euros.
Els investigadors en ocasions es veien obligats a fer la feina
tècnica d’ajuda, ara, actualment, podrem tenir ajudes també per
aquests tècnics i perquè es puguin centrar en el tema de la
investigació.

Moltíssimes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 10309/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a escoles tallers ocupacionals.

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena pregunta, RGE núm. 10309/06, relativa a escoles
taller ocupacionals, 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, voldríem saber quantes escoles taller o tallers
ocupacionals s’han posat en marxa durant l’any 2006 a les
nostres illes. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, el 2006, en dues
convocatòries, s’han posat en marxa, entre escoles taller i
tallers ocupacionals, 18 a Mallorca, 5 a Menorca i 6 a Eivissa.
Açò permet l’actuació sobre 138 alumnes a Mallorca en
situacions que vostè ja coneix i per tant, no repetiré, són
situacions de persones que necessiten de qualque manera
aprendre a cobrar i practicar oficis d’una manera molt tutelada,
també a Menorca suposen 56 alumnes i a Eivissa 72. La
distribució es fa en funció de la situació de l’atur registrat i,
econòmicament, signifiquen 4.649.913 euros a Mallorca,
1.143.558 a Menorca i 1.519.506 a Eivissa, en total, 7.312.858
euros el 2006 destinats a aquestes persones i a aquesta tasca.

He de finalitzar assenyalant que normalment per sobre del
75% d’aquests alumnes aconsegueixen ràpidament una inserció
laboral després d’aquesta formació.

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 7934/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a polític general del
Govern de les Illes Balears en matèria de control i
seguiment de les obres de les noves autovies en construcció
i de les irregularitats comeses en la seva execució.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 7934/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern de les Illes en matèria de control i
seguiment de les obres de les noves autovies en construcció i de
les irregularitats comeses en la seva execució. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Consellera, la veritat és que ahir a la nit no tenia gaire clar
si avui es podria produir aquest debat perquè després de veure
-i comprovar avui matí- que, desafortunadament, la nostra
comunitat autònoma és portada de totes les notícies a nivell
local o estatal, jo pensava que potser la consellera assumiria
algun tipus de responsabilitat política per tots aquests fets que
estan succeint i, per tant, no tenia molt clar si avui seria
possible o no que es produís aquest debat. Veig que sí, veig que
sí, cadascú assumeix les responsabilitats que creu necessàries
o adients en cada moment, vostè no les ha pres, és molt lliure.

Entrem directament a allò que ens ocupa. Sr. Consellera.
L’altre dia vostè mateixa deia que a Eivissa estan molt
preocupats -molt nerviosos, deia vostè- per tot el que està
passant amb les autovies. Deia que estàvem nerviosos, que no
sabia què ens passava. I nerviosos no, la veritat és que estam
molt preocupats, això sí. Preocupats hi estam molt, nerviosos
no gaire. Avui volem expressar aquesta preocupació que tenim
i, sobretot, el nostre rebuig a tot el que està succeint entorn a
l’execució dels seus projectes d’autovies.

Sra. Consellera, l’ocultisme i la manipulació vénen presidint
la seva gestió en matèria de carreteres. Aquesta és la nostra
opinió. Aquest ocultisme i aquesta manipulació tenen un
claríssim reflex a l’execució de les autovies i molt especialment
a les que s’executen a l’illa d’Eivissa. De les irregularitats
destacables, hem d’assenyalar, entre altres, el diferent criteri
aplicat en funció de qui resulti afectat per l’execució d’aquests
projectes seus. Mentre que a alguns propietaris de terrenys
afectats no hi ha cap inconvenient a enderrocar-los les seves
cases, a bloquejar i a obstaculitzar l’arribada als seus negocis
particulars, a altres que pareix -o no pareix, són així- que són
intocables, no se’ls pot afectar el més mínim. 

Aquí entram en aquest ocultisme dins l’execució, que es
comprova en les darreres propostes de modificació de
l’execució, sense anar més lluny, de l’autovia a l’aeroport
d’Eivissa, on s’ha pogut comprovar que, com li deia abans, a
uns no hi ha cap problema per enderrocar-los les cases, per
impedir l’accés als seus negoci, i a altres negocis molts
concrets, vinculats a empresaris amb lligams directes amb el
Partit Popular, sense anar més lluny l’alcalde de Sant Josep o
el mateix president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
a aquests senyors se’ls han de preservar els negocis, se’ls han
de preservar les seves propietats i no se’ls pot tocar
absolutament per a res. Per tant, hem pogut comprovar com
abans d’iniciar qualsevol procés d’expropiació d’aquests
interessos molt particulars, per executar el projecte de l’autovia
a l’aeroport, vostès el modificaran i faran que l’autovia, en
aquest darrer tram, on passa per davant aquest negocis, tendrà
només dos carrils, un per a cada sentit, i deixarà de ser el
projecte que vostè anunciaren. 

Però seguint amb aquest procés de coses estranyes entorn
a l’execució, miri, vostè en un moment donat va fer unes
declaracions i va donar una portada al diari, que no era altra
que “el Govern garanteix que els carreteres estaran llestes
abans de les eleccions”, això ho va dir vostè, ho va dir i va ser
portada del diari. Efectivament això presideix i és l’únic que

tenen vostès al cap a l’hora d’executar aquests projectes i per
tal d’assolir aquest objectiu vostès no s’aturen davant res. 

Les obres s’estan executant de forma, per dir-ho de qualque
manera, barroera, sense uns mínims criteris de seguretat,
provocant nombrosos problemes al dia a dia tant als residents
com als turistes, sense respectar ni tan sols el dret de poder
accedir al propi domicili o als negocis particulars, sense
respectar els drets bàsics dels alumnes que tenen dret que se’ls
imparteixin classes sense molèsties externes innecessàries o el
dret a poder accedir amb absoluta seguretat a les escoles des
del primer dia de classes, Sra. Consellera.

Però, analitzem detingudament, amb l’escàs temps que
tenim, algun d’aquests fets. Miri, mala senyalització de les
obres. Els projectes, com el de l’autovia d’Eivissa, que tenen un
cost entorn als 500 milions d’euros, ha estat escandalosa la
manca d’una senyalització mínimament decent, Sra. Consellera,
costàs allò que costàs. Pareix mentida que vostè, que sempre ha
parlat i ha lligat aquests projectes amb el tema de seguretat, no
obligui a qui està executant les obres a garantir aquesta
seguretat i per tant a invertir tot el que faci falta en això. Però,
perquè vostè no surti aquí i ens digui que aquesta acusació és
-com solen fer moltes vegades- pura demagògia i producte de
la nostra imaginació, jo, miri, li llegiré unes frases molt
concretes, que diuen: “ es consideren insuficients i perilloses
les senyalitzacions a les carreteres en obres, els residents a
Eivissa coneixem la ruta i veim els canvis dia a dia, però els
turistes que passen tan sols una setmana a aquesta illa no
coneixen les carreteres i aquelles que estan en obres, haurien
d’estar molt més ben senyalitzades sobretot a la nit. Així com
estan ara són perilloses per la seva insuficient senyalització i en
alguns casos no hi ha cap classe de senyalització. S’ha de fer
una senyalització claríssima per evitar que es corrin aquests
riscs.” Això són declaracions que no són nostres, Sra.
Consellera, són declaracions sense anar més lluny, del president
de la Federació Empresarial Hotelera de les Pitiüses, Sr. Pedro
Matutes, i del vicepresident de la petita i mitjana empresa
d’Eivissa i Formentera, Sr. Alfonso Rojo. Sra. Consellera, crec
que són dues persones poc sospitoses d’estar afectades pel
nerviosisme i la demagògia dels socialistes. 

Més proves, miri, accidents n’hi ha hagut molts. Jo, si vol,
li puc detallar els que hi ha hagut en el mes de maig, en el mes
de juliol, en el mes d’agost. N’hi assenyalaré un, el del mes de
juliol, un motorista s’estavella contra una tanca no senyalitzada
a l’obra de l’autovia de Sant Antoni. I, per què li assenyal
aquest? Perquè, miri, després, en el mes de setembre, aquest
mateix motorista que va patir aquest accident es va veure
obligat a anar a la premsa a denunciar el mes de setembre
novament, la perillosa senyalització de les obres de l’autovia de
Sant Antoni. I aquesta persona que fa patir aquest accident no
era qualsevol, no era qualsevol, no era una persona que tengués
especial interès polític a deixar malament la conselleria, era
entre altres coses una persona que és voluntària de Protecció
Civil, per tant, crec que mínimament deu saber de què parla
quan parla de seguretat i de necessitats de millora de les
condicions. Però clar, tot i això, segur que vostè continua
pensant que tot això es producte de la nostra imaginació i que,
com sempre, feim demagògia.
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Tenim també, per avalar aquestes mateixes teories, una
exigència que va fer la Guàrdia Civil en un moment donat,
aquest estiu, exigint a l’empresa que executava les obres que
ilAluminàs convenientment les rotondes que hi havia a la
carretera de Sant Antoni que ja estaven obertes, si bé
continuaven en obres. No varen fer vostès, Sra. Consellera,
absolutament res fins que no es va rebre aquesta petició o
exigència per part de la Guàrdia Civil.

Però, passem a un altre tema perquè s’està acabant el temps
i no voldria deixar passar l’oportunitat de comentar aquest fet.
Molèsties reiterades per l’execució d’aquestes obres i no
qualsevol molèstia, tant als turistes com als residents. Vostè
mateixa a mitjans del mes de març, es va veure obligada a
demanar disculpes públicament pels problemes i pels
inconvenients causats pel trencament d’una canonada d’aigua
a causa de les obres de l’autovia a l’aeroport d’Eivissa que
deixaren, entre altres coses, comerciants i veïnats de Sant Jordi
i Platja d’en Bossa sense aigua. Vostè va afirmar que s’havia
obert un expedient per tal d'aclarir els fets, d’avaluar els mals
i depurar responsabilitats, si n’era el cas.  Després d’aquest
anunci hi ha hagut altres fets que han succeït, com el d’un
camió en el mes de juny que va rompre un cable elèctric i ja
deixar els veïnats del segon cinturó tres hores sense llum, el
juliol una màquina romp un altre cable a la mateixa obra i deixa
els veïnats quatre hores sense llum, també el mes de juliol una
pala excavadora romp dos cables de telecomunicacions i 1.300
abonats a Telefònica queden sense el seu servei i l’agost per les
obres de l’autovia a l’aeroport novament una avaria que afecta
tots els veïnats de Sant Jordi i Platja d’en Bossa. I així
nombroses situacions irregulars creades al llarg de l’execució
d’aquestes obres.

La pregunta, Sra. Cabrer, és, quants d’expedients -com el
que vostè va anunciar- s’han obert fins a aquests moments per
tots aquests problemes a causa de l’execució de les obres? I si
n’ha obert algun, és a dir, si no només els ha anunciat sinó que
efectivament els ha obert, com s’han resolt aquests expedients
oberts, Sra. Consellera?

Per anar acabant li he de dir que tot això sumat a les
molèsties pel treball en horari nocturn -fins a les quatre de la
matinada també s’estava treballant en aquests projectes- i això
no és acceptable; el bloqueig de l’accés a domicilis particulars
-com li he dit abans- com per exemple a Can Malalt, o a
negocis, també particulars, com un supermercat que està just
davant de l’execució del túnel de Ca Na Palleva, on no hi podia
entrar ningú perquè no s’hi podia arribar; les molèsties
d’instalAlacions com la planta de formigó de la Platja d’en
Bossa, que ha estat ja precintada pel jutjat dues vegades; les
dificultats, sobretot a l’inici del curs escolar, dels alumnes per
arribar a les seves escoles.

Tot això demostra el poc o el nul interès pel control del
procés d’execució de les obres, Sra. Consellera, el poc que
l’importen els ciutadans i que aquella frase ja coneguda d'el fin
justifica los medios realment és la que presideix la seva gestió
en matèria d’execució d’aquestes obres de carreteres. 

Tot val per arribar a les eleccions, tot val per complir aquest
anunci que vostè mateixa va fer que les carreteres estarien
llestes abans de les eleccions i tot val mentre s’aconsegueixi

aquest objectiu, passant per damunt de qui s’hagi de passar,
Sra. Consellera, això no és un inconvenient i ho estan
demostrant amb els fets. 

Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Diputat. Té ara la paraula l’Hble.
Consellera Sra. Cabrer.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, com a qüestió prèvia responc exclusivament, però
responc, de la gestió que s’ha fet al front del departament
d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears on,
per molta demagògia que vostè vulgui fer -que evidentment la
faran, perquè la faran!-, no tenim cap tipus de competències en
urbanisme del Govern de les Illes Balears, però responc com a
consellera de la gestió del departament d’Urbanisme del
Govern de les Illes Balears i de l’Ordenació del Territori, però
no, evidentment, de la gestió de l’Ajuntament d’Andratx.

I passant al motiu de la interpelAlació, el Grup Parlamentari
Socialista planteja, una vegada més, una interpelAlació en
matèria de carreteres, un àrea on ha fracassat estrepitosament,
tant quan ha governat com quan ha intentat fer oposició. Quan
va governar perquè no va fer més que mig quilòmetre -tots ho
recordam- i quan intenta fer oposició perquè ha dit tantes
mentides que Mallorca ja calla i tothom se n’adona de com ha
millorat la circulació, a Menorca estan encara els cotxes tan
embussats que quan hi ha un accident l’illa és una ratonera i a
Eivissa ben prest haurem solucionat la seva seguretat i ho haurà
fet un govern del Partit Popular. 

Però el fracàs més estrepitós del Partit Socialista l’ha tengut
als jutjats, tot ho han perdut, més de 40 plets perduts amb
condemna en costes i ara els estan començant a retirar i a
desistir-hi. Tot un muntatge, una mentida i un fracàs, Sr.
Boned. I vostè, Sr. Boned, té dues característiques en aquest
procés, que és un mentider compulsiu, perquè ho acrediten els
Diaris de Sessions enfront dels actes judicials, els quals no li
han donat mai la raó i a part que aprofita l’acta de ser diputat
per injuriar sempre la consellera o el president d’Eivissa, com
ara ho ha tornat dir amb els quatre carrils d’AENA, que ara, no
es preocupi, que li podré explicar perfectament qui enganya a
qui amb aquest projecte de la carretera d’Eivissa.

La veritat és que jo m’havia preparat molt millor totes les
suposades, com sempre, mentides que vostè diu i m’havia
preparat moltíssimes més coses que vostè ja no ha dit aquí,
supòs que perquè ha quedat suficientment acreditat que, com
sempre, era fals. Però jo li explicaré quin és el procés rigorós
que duim a terme en el seguiment de les carreteres d’Eivissa,
com ho vàrem fer en el seu moment a les carreteres de
Mallorca.
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D’acord amb les clàusules 30 i 35 dels plecs dels contractes
de carreteres d’Eivissa, els concessionaris executen les obres
seguint sempre les ordres i instruccions que en la interpretació
del projecte els comuniquen la direcció d’obra. De les ordres
i incidències es deixa constància en el llibre d’obres, com així
s’ha fet a les dues obres. A la vegada, la direcció d’obra està
assistida per les assistències tècniques necessàries per
coadjuvar a les diferents àrees de la seva activitat, i així tenim
dues assistències tècniques: una, en seguiment mediambiental
de les obres, i una altra, en seguiment de seguretat i salut. La
part del seguiment mediambiental la feim, precisament, per
garantir la mínima afecció al medi ambient i comptam així amb
un equip tècnic pluridisciplinar amb titulació adequada per
controlar les mesures marcades per la Comissió Balear de Medi
Ambient a l’estudi d’impacte ambiental. Per tant, en relació
amb les denúncies que hi va haver sobre l’afectació en el parc
natural de Ses Salines, que ho duia ben explicat, però ja no li
explicaré perquè vostè no menciona res, va quedar acreditada
la seva falsedat. Si vol que aprofundim li puc explicar, però ho
passaré per alt, però era totalment fals.

Sobre la còpia provisional de terres, el mateix, d’aquest
precisament llibre d’ordres de les obres que tenim i tot el tema
de la còpia provisional de terres, tenim tota la documentació
dins l’expedient d’obres, evidentment, i les seves falsedats en
el seu moment de tot el que vostès o vostè o la plataforma,
perquè jo ho fic tot en el mateix, perquè en el fons tot és el
mateix, però també ho duia dins la interpelAlació, però vostès ja
veuen que ho fiquen per alt, tot aquest tema supòs que no li
donen ja massa importància perquè, com sempre, al final són
mentides.

Sobre la visibilitat d’AENA, també el tema aeri d’AENA,
tampoc no ha dit res, jo també ho duia explicadet, però també,
explicadet amb papers, amb llibres de la direcció d’obra, amb
notes al llibre de visites, o sigui, ho dic perquè no és que la
consellera dugui una explicació així i punt, però també ho duia
i tampoc no ha dit res.

Passam a un tema que vostè sí ha mencionat, un tema
manipulat i relacionat amb AENA i són els famosos quatre
carrils i les falsedats entorn de la figura del president d’Eivissa
i Formentera. Miri, l’estudi informatiu del nou accés a
l’aeroport d’Eivissa va sortir a informació pública, amb la
marca de franja de reserva, per a una part dels terrenys
d’AENA, com a més és lògic si es tracta d’una carretera per
servir a l’aeroport, dia 13 de novembre del 2003, i AENA no
va fer alAlegacions. En març del 2004 es va redactar el projecte
de traçat i l’estudi d’impacte ambiental; va tornar sortir a
informació pública dia 22 d’abril del 2004 i AENA no va fer
cap alAlegació. La Secretaria d’Estat d’Infraestructures i
Planificació del Ministeri de Foment, dia 23 de novembre del
2004, Govern ZP, va fer una primera revisió del projecte a la
qual no va fer cap objecció al traçat pel que d’afecció de
terrenys adscrits a AENA es refereix. I després, dia 8 de març,
AENA s’oposa a la urgent ocupació i alAlega que la parcelAla,
segons el Pla director, afecta “una calle de rodaje prevista
como pista de emergencia”.

Idò, Sr. Diputat, això és mentida. El Pla director de
l’aeroport d’Eivissa, es va aprovar per Ordre del ministre, de
31 de juliol del 2001, i en aquesta la zona de servei de

l’aeroport s’estructura en tres grans àrees homogènies: 1,
subsistema de moviments d’aeronaus; 2, subsistema d’activitat
aeroportuària a les seves corresponents zones funcionals, i 3,
zona de reserva aeroportuària. Superposant la zona de servei de
l’aeroport sobre els plànols de l’obra viària s’observa que l’àrea
afectada correspon al subsistema d’activitats aeroportuàries
que, segons el Pla director, conté “las infraestructuras,
instalaciones y edificaciones que completan, dentro del ámbito
aeroportuario, el proceso de intercambio modal entre el
transporte aéreo y el sistema terrestre urbano, garantizando su
eficacia funcional y la calidad del servicio.” No afecta, per
tant, cap pista d’emergència, la qual cosa seria subsistema de
moviment d’aeronaus, i, en canvi, aquest terreny està previst
per a carretera, Sr. Boned.

Miri, hem solAlicitat formalment la desafectació i els motius
que ens ha de donar AENA, el Consell d’Administració
d’AENA, no poden ser polítics, Sr. Boned, han de ser tècnics
i no tenen cap justificació tècnica. I el que me faria vergonya,
el que me fa més vergonya és que vostès utilitzin la figura del
president d’Eivissa, arribarem on faci falta amb aquesta
solAlicitud de desafectació, arribarem fins on faci falta, Sr.
Boned, perquè no es poden basar en criteris polítics i no
tècnics, quan aquests terrenys està previst, precisament, que
siguin per a carreteres.

I passem també, també li havia preparat tot el tema de les
plantes asfàltiques, les querelles contra el Batle de Sant Antoni
arxivades, tampoc no ha dit res; passem al tema de l’assistència
tècnica de la coordinació de seguretat i salut de les obres en
què vull assenyalar el següent: nosaltres tenim contractada una
assistència tècnica per a la coordinació en matèria de seguretat
i salut. Els coordinadors de seguretat i salut tenen la titulació
d’enginyers de camins o enginyers tècnics d’obres públiques,
tots ells amb màster en prevenció de riscs laborals i donen
compliment a l’establert a les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció. El seu instrument de
feina és el llibre de visites, on consignen tot el que troben
oportú. Així mateix, les constructores, a part del seu equip de
prevenció pròpia, han designat recursos preventius per vigilar
determinats talls d’obra, tal i com vàrem acordar en el seu
moment. A més, en el túnel de Sant Rafel hi ha un responsable
de seguretat que coordina totes les mesures preventives i de
salvaguarda, en compliment del Real Decret 635/2006, sobre
seguretat en túnels. La senyalització d’obres es du segons la
Instrucció 83IC.

Ens hem preocupat moltíssim, sobretot durant tota la
temporada alta, i vostè ho sap, de compatibilitzar el trànsit amb
les obres, la qual cosa no és fàcil, i no hi ha hagut cap accident
greu. Accidents lleus pot ser, i deman disculpes, però ens hem
preocupat, i no ha estat fàcil a Eivissa amb el trànsit que hi ha
hagut tota la temporada alta. El mateix que amb els accessos a
les escoles, institut, parlant amb els directors, amb l’escola de
Sant Rafel, on hem canviat fins i tot l’horari, la qual cosa ens
retarda les obres, i vostè ho sap, i començam a les dues del
migdia. Procuram tenir, hem escoltat els directors, tenc tot
l’informe, un informe breu, perquè fa informes parcials de les
gestions que s’estan fent en els talls d’obra respecte dels
treballadors i del que feim amb els vianants, del que feim amb
les escoles, per exemple, del coordinador: “Se tiene un
contacto fluido y permanente con aquellas instituciones u
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organismos que tengan competencias en la zona de obras. A
modo de ejemplo, se han realizado gestiones con la empresa
de autobuses que presta servicio en la carretera para que los
viajeros tengan que sufrir las molestias imprescindibles
propias de una obra de este tipo. Por otra parte, se ha hecho
un seguimiento de las comunicaciones peatonales que han
quedado interrumpidas o afectadas por las obras; un ejemplo
claro de esto es el acceso al colegio del Algarb, donde se han
tenido reuniones con el director del centro, que ha colaborado
eficazmente proporcionando información a los estudiantes
sobre los desvios de las obras. Se han colocado dos señalistas
para ayudar a los escolares a cruzar los pasos dels peatones
y utilizar los pasillos peatonales que se han colocado para
protegerlos del tráfico, fotos de las páginas 3 y 4 del acceso al
aeropuerto. Estos pasos peatonales están controlados también
por la policía local en las horas de entrada y salida del centro.
En los accesos a la obra se colocan señalistas para facilitar la
entrada y salida de camiones, a la vez que se evita la entrada
de personas ajenas a la obra. Se revisa diariamente el
cerramiento del perímetro de la obra para evitar el acceso
accidental de personas ajenas a la obra. Todos los días se
reponen las señales que han sido derribadas, al igual que los
conos, balizas, barreras New Jersey y otros elementos
imprescindibles para cumplir las principales normas y
recomendaciones que se siguen en las obras.

Per tant, Sr. Boned, jo sé que és molt complicat, com ho ha
estat a Mallorca, perquè també ho ha estat, no es cregui vostè
que Eivissa és una excepció, compatibilitzar aquestes obres
amb tot el trànsit diari, amb tota la zona d’obres, però li puc
assegurar que nosaltres tenim unes coordinacions. Jo tenc aquí
tot el reportatge i és un tema que me preocupa i m’ha preocupat
sempre especialment. I li puc assegurar que nosaltres estam
pendents cada dia a les nostres obres i vetllam cada dia a les
nostres obres perquè aquesta seguretat de les persones, dels
obrers i del trànsit estigui garantida, és la nostra responsabilitat
i ho procuram fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per fixar la posició i per un
temps de cinc minuts, intervé ara el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, l’Hble. Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, m’imagín que quan va
presentar vostè la interpelAlació no sabia que es veuria en un dia
tan especial com és el dia d’avui, i jo comprenc que no és el
millor dia per a la Sra. Consellera, donat el que està passant,
però tal vegada podria servir perquè reflexionàs, perquè entre
les irregularitats que s’han comès en els processos de
construcció de les autovies d’Eivissa, hi ha les irregularitats en
el procediment expropiatori, irregularitats que han donat lloc,
de moment, a la imputació de dos funcionaris de la conselleria,
a un batle de l’Ajuntament de Sant Josep i, tenint en compte
que aquest batle, perdó, un regidor de l’Ajuntament de Sant
Josep, i que el batle d’aquest ajuntament també està imputat per
qüestions que tenen a veure indirectament amb les carreteres,
com és la planta asfàltica i la utilització de la planta asfàltica.

No sigui que al final, només davant la intervenció radical de la
justícia i la fiscalia es reconeguin aquestes irregularitats, però
aquestes irregularitats hi són, hi ha hagut voluntat que hi fossin
i no hi ha hagut cap voluntat de corregir els excessos. I estam
parlant d’unes autovies absolutament exagerades i innecessàries
i d’una autovia, concretament la de l’aeroport, la qual resulta
que no arriba a l’aeroport. I no arriba a l’aeroport, li agradi o
no li agradi a la Sra. Consellera, perquè només es podia ampliar
per un costat, a l’altra costat hi havia naus del batle de Sant
Josep i hi havia naus del president, hi són, del president del
consell insular, i a l’altre costat es podia fer l’expropiació; l’han
feta mentre han estat particulars, i quan AENA no s’ha deixat,
ara no saben per on sortir.

Sr. Boned, jo no puc preguntar directament a la consellera,
però si vostè li pogués preguntar quina és la versió definitiva,
com ens quedam; perquè va sortir el president del consell
insular dient: hi haurà únicament un carril en cada sentit a
l’últim tram de l’aeroport; i això és conseqüència de les
alAlegacions que han fet des del consell insular per evitar
impactes, això ho va dir, això està declarat. Després se’ns ha
sortit amb què és que AENA no es deixa expropiar i com que
hi ha mala voluntat d’AENA i que encara resoldrà. I una última
versió és: acabarem la carretera, l’autopista, l’acabarem amb
dos carrils, ho inaugurarem i posteriorment, amb un nou
pressupost, farem aquest final, una vegada que AENA cedeixi.

Bé, jo no puc entrar a les raons d’AENA, les desconec, sí
sé que la llei prohibeix l’expropiació i es posava com a
expropiat. El que sí que conec és que el 8 de març del 2005
AENA va fer un escrit exigint que se la retiràs de la relació
d’expropiats i que el mes de maig surten les citacions, mes de
maig de l’any passat, surten les citacions en el butlletí oficial i
als diaris, i AENA ha desaparegut, ja no era possible aquell
projecte, el qual no s’exposa mai al públic, ja no era possible.
I aquests escrits, AENA, on eren, quines gestions es varen fer,
per què es treuen els terrenys d’AENA de l’expropiació i per
tant s’impedeix que el projecte que teòricament s’està executant
es dugui endavant? Són un cúmul d’irregularitats realment
impressionants i d’això se n’hauria de donar resposta.

Però hi ha llavors tot el tema de la seguretat, les
senyalitzacions. Bé, a pesar del que es digui, la manca de
respecte als escolars, als professors ha estat impressionant, dies
en què no han pogut accedir, en què no s’han pogut donar
classes, en què s’han començat les classes amb molt de retards.
Alumnes camp a través, perquè s’ha tallat una carretera i no
s’ha fet accés alternatiu; per cert, camp a través de vegades es
trobaven amb dificultats amb la Guàrdia Civil que deia: per on
anau vosaltres, què feis per aquí? Però això estava passant.

Accidents i senyalització. Bé, la senyalització jo crec que
no fa falta parlar-ne més, si tots els sectors empresarials
pròxims al propi govern i al Partit Popular es queixen de la
senyalització, crec que això no és necessari més. Però
accidents, sí, segurament s’ha reduït la mortaldat en accidents
de trànsit, per una qüestió molt senzilla, perquè el que causa la
mortaldat és la velocitat i tal com tenen les carreteres pot passar
de tot, però velocitat sí que és molt difícil. Ara bé, que en una
sola nit, en una sola, a l’estiu, sis cotxes vagin a parar damunt
la mateixa rotonda perquè no està senyalitzat ni l’accés, ni està
ilAluminada i la Guàrdia Civil ha d’intervenir perquè s’ilAlumini,
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sis cotxes en una sola nit a la mateixa rotonda, i n’hi ha moltes.
Tot això ha passat; afortunadament, en accidents a rotondes,
com que no hi ha molta velocitat no sol haver-hi morts, però
accidentalitat tota absolutament.

L’altra cosa de les instalAlacions, les quals no venen en el
projecte a pesar del que ha dit que es fiquen en sòl rústic, les
quals causen unes molèsties impressionants als veïns i que el
Govern consent i no intervé. Com ha dit el Sr. Boned, els
prefabricats que es precinten per segona vegada les plantes
asfàltiques que estan ubicades a una distància mínima de
poblacions habitades, la veritat és que la manca de respecte als
usuaris, als veïns i als ciutadans en conjunt d’Eivissa, amb
aquestes obres de carretera, és realment impressionant, no és
només que siguin uns projectes absolutament excessius, que
destrossen d’una manera definitiva l’illa, sinó que amb les
presses no han respectat res, ni els drets dels propietaris, ni els
escolars, ni els mestres, ni els veïns, ni res de res. Les
aberracions que s’han comès en aquesta carretera són realment
impressionants i jo crec que seria hora que es comenci a
rectificar perquè, si s’ha de rectificar massa tard, llavors no
tendran credibilitat les rectificacions, com algunes que es feien
ahir, sense anar més lluny.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Boned, en primer lloc li aplaudim la presentació, tant de bo
que no s’hi hagi repensat i, en tot cas, era la consellera, com
vostè molt bé ha dit, que havia de tenir qualque dubte. Pensam
que sí que està molt bé fer un seguiment exhaustiu d’aquestes
obres, d’aquestes irregularitats, que ja n’hi ha massa. Fa pocs
mesos, en aquesta mateixa cambra, nosaltres parlàvem de
l’escàndol que suposava la diferència entre els primers
pressuposts i el preu d’adjudicació amb les obres d’Eivissa;
desgraciadament es va negar constituir la comissió
d’investigació, jo crec que ara quasi l’animaria que a la moció
subsegüent ampliés l’objecte d’aquesta comissió i, per ventura,
amb el nou clima que s’ha creat, la conselleria podria ser més
propensa a deixar investigar el seu departament, perquè, ja que
hi són, total és passar quasi bé d’una direcció general a l’altra,
i ja que hi tenim ara el llis, per ventura estaria bé investigar tot
el que passa per dins la conselleria.

De totes maneres ho dubt, perquè la consellera surt aquí i
ens diu que està orgullosa, poc menys, de les aportacions de qui
ha convertit Andratx, un dels municipis més formosos de
Mallorca, en un caos urbanístic; qualsevol operador urbanístic
a Mallorca des de fa anys sap la responsabilitat del Sr. Massot
en l’urbanisme andritxol des de fa dècades, i amb aquest
currículum no importa ser molt viu, Sr. Fiol, no importa ser
molt viu, per saber quin era el currículum que aportava el Sr.
Massot per ser director general d’Ordenació del Territori de la
Sra. Cabrer, d’Ordenació, d’Ordenació, d’Ordenació, vagin a

Andratx i intentin aclarir l’ordre que hi ha hagut tots aquests
anys.

Però tornem a les obres d’Eivissa, que és una altra
desordenació del territori del nostre país. Em permetin
reivindicar, vostè ha apuntat molt el tema de les obres, jo
voldria recordar les intervencions també de Pere Sampol, en el
debat sobre l’adjudicació, perquè el fet que no hi hagi hagut
conseqüències polítiques encara d’haver passat dos projectes de
9 milions d’euros en el conveni a 130 milions adjudicats, crec
que val la pena insistir en aquestes dades, perquè són dades
dignes de Marbella, o d’Andratx o d’Eivissa, perquè realment
són dades de portades i de moltes portades, perquè són
injustificables. Molt més si, efectivament, amb el peatge a
l’ombra arriben fins als 500 milions d’euros pràcticament. Però
aquesta adjudicació realment només ha estat el principi de tota
una sèrie d’exabruptes, de despropòsits que s’han anat
confirmant dins la tramitació dels expedients i l’execució de les
obres.

També els canvis de traçat han estat uns escàndols prou
comentats en aquesta tribuna i gens aclarits, o millor dit, gens
justificats. Les presses, com s’ha dit, passar per damunt els
propietaris, la mala senyalització, la perillositat, etcètera, com
ha reconegut la consellera, no només a Eivissa, també hi ha
hagut situacions ben xocants durant l’estiu a Mallorca, tots
aspectes que s’han apuntat i que han provocat jo crec que
crítiques generalitzades. Fins i tot una consellera tan poc o tan
renuent a l’autocrítica com la Sra. Cabrer, ha hagut de demanar
disculpes en algun moment amb l’execució de les obres a les
quals vostè feia referència.

Ja he dit que s’ha denunciat l’amiguisme, els interessos
associats al PP i jo n’apuntaria dos més per no allargar tot el
que ja s’ha dit: el menyspreu pel patrimoni, que crec que mai,
com en aquesta legislatura, les obres públiques del Govern de
les Illes Balears o de les distintes administracions havien fet
malbé a patrimoni cultural; s’han fet passant per damunt,
procurant que fos d’amagat, i realment la llista ja es fa llarga i
fins i tot amb expedients oberts per la Comissió de Patrimoni
respecte d’obres públiques que han fet malbé patrimoni
cultural; i la poca sensibilitat, com vostès apuntaven, per als
perjudicis que les obres públiques plantegen als ciutadans,
plantegen fins i tot els accessos a les escoles, a tots els usuaris.
La veritat és que sempre hi ha una altra manera, per ventura és
més lenta, per ventura és més laboriosa, però sempre hi ha una
manera de no perjudicar tant els usuaris, de no perjudicar tant
els ciutadans i quan hi ha interessos molt legítims de tothom, de
no sortir-ne perjudicat, crec que l’administració n’hauria de ser
molt més sensible del que ho ha estat i del que ho està fent
durant aquesta legislatura.

En resum, havent sentit l’interpelAlat i la interpelAlada, crec
que seria molt positiu aquesta nova comissió d’investigació; els
números canten i canten tan fort que ensordeixen i crec que val
la pena realment mirar a fons i estudiar i investigar els motius
de cada una de les decisions. Perquè fins i tot quan un ha assolit
el nil admirari encara li costa donar crèdit al que ha passat en
aquesta conselleria durant aquesta legislatura. Com a mínim la
intervenció judicial d’ahir a la conselleria ens dóna qualque
esperança que un dia o l’altre es farà justícia en el país, perquè
ja ens anam avesant que aquí els escàndols passen sense pena
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o, millor dit, sense fer passar pena, i sense glòria, sense gens de
glòria; tot i que si ho precisam un poc jo crec que en aquesta
legislatura la Conselleria d’Obres Públiques i el Govern de les
Illes Balears se n’ha cobert bastant de glòria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El paper d’una oposició ferotge en aquest cas contra les
carreteres que el govern del Partit Popular es va comprometre
a executar quan va guanyar les eleccions, ara fa tres anys i mig,
té de vegades efectes beneficiosos, sí, qualque efecte beneficiós
té; perquè, encara que no sigui aquest l’objectiu ni la intenció
que no és altra que erosionar i desgastar el Govern, propicia
que el Govern es vegi obligat a actuar amb molta més
prudència, amb molta més cautela, amb molt més respecte a la
normativa, amb mols més escrúpols que els que pot ser hagués
tengut si l’oposició hagués estat adormida, suposem, perquè
hagués estat a favor de les carreteres. Per tant, primer de tot,
crec que és important esmentar aquest fet.

Atesa la crispació que artificialment ha provocat l’oposició
política contra les carreteres del govern del Partit Popular, atès
aquest clima social enrarit que s’ha creat per desgastar el
govern del Partit Popular, a aquest govern no li ha quedat més
remei que anar molt alerta a fer un control i un seguiment
exquisit de les obres viàries que s’han executat al llarg
d’aquesta legislatura i que ara mateix s’estan acabant. Perquè
el govern ha estat denunciat davant els jutjats desenes de
vegades, moltes desenes de vegades, i fins ara totes les
hipotètiques irregularitats en base a les quals l’acusaven, han
estat falses, hipotètiques irregularitats comeses en l’execució i
en el procés d’expropiació, i fins ara cap resolució judicial ha
confirmat les acusacions de l’oposició. Totes les acusacions,
per tant, han resultat falses.

El resultat ha estat una desestimació darrera una altra, un
arxiu darrera un altre, ni un sol cas; és evident que tal com es
respirava a Eivissa o a Campanet, una sola sentència judicial
favorable als colAlectius antiautovia, instigats per l’esquerra
balear, hagués acabat amb una paralització immediata de les
obres, i aquesta paralització, senyores i senyors diputats, no
s’ha produït. Per tant, podem afirmar al dia d’avui que aquestes
obres no només han passat tots i cadascun dels filtres de
l’administració, sinó que han passat els filtres del Poder
Judicial, més transparència per tant impossible.

La consellera ja ha repassat com s’han controlat i com s’ha
fet aquest seguiment de les obres de les noves autovies i em
podria aturar aquí, però crec que convé reiterar-los quins han
estat els controls i quin ha estat el seguiment que podríem
dividir per a cada una de les obres en cinc fases: una primera
fase de redacció del projecte; una segona fase de supervisió del
projecte; una tercera fase que comprendria les millores
complementàries que s’han exigit a les empreses licitadores que

es presenten al concurs; una quarta fase que consistiria en una
sèrie d’assistències tècniques, i una cinquena fase de control
que consistiria en una sèrie d’assajos de control de qualitat, tant
per acceptar els materials com per dur a terme el control de les
obres, i aquesta cinquena fase tendria lloc durant l’execució.

Entrem de passada un a un a quins han estat els controls i
els seguiments que s’han fet per cada projecte viari executat per
a cada una de les cinc fases que he esmentat. Durant la primera
fase de redacció del projecte, s’han tengut en compte totes les
instruccions, normes i recomanacions exigides d’acord amb la
Normativa vigente y publicaciones de interés de la Dirección
General del Ministerio de Fomento, fins a un nivell, fins a un
nivell, repetesc, que no segueixen altres institucions. Durant la
segona fase de supervisió del projecte s’ha realitzat el
corresponent informe de supervisió, davant el silenci
administratiu del Ministeri de Foment, el qual entenem com a
positiu, i la denúncia i la resolució unilateral de Foment dels
dos convenis de carreteres del 1998 i 2004, estam convençuts
que hem actuat conformes a llei, amb un informe de supervisió
favorable de l’enginyer de camins de la comunitat autònoma.
Durant la tercera fase de concurs, el plec de clàusules
administratives ha inclòs millores complementàries que
s’exigien a les empreses que es presentaven a la licitació.
Abans de començar les obres, un pic nomenat el director
d’obres i la resta de personal relatiu a la direcció d’obra, per
comprovar i vigilar la correcta execució de l’obra contractada,
es contracten tres assistències tècniques i un responsable de
seguretat: una assistència tècnica per a la vigilància i topografia
del projecte; una assistència tècnica per a la coordinació de
seguretat i salut, una tercera assistència tècnica per a la
supervisió mediambiental, direcció d’obres i explotació de
carreteres, i finalment es compta amb un responsable de
seguretat que garanteix la seguretat de les infraestructures i les
seves instalAlacions. Finalment, durant la cinquena fase
d’execució de les obres, es duen a terme assajos de control de
qualitat. El total d’assajos efectuats fins al dia d’avui pugen a
més de 42.000.

Creim per tant que, des del Grup Parlamentari Popular,
estam en disposició d’afirmar que la Direcció General de
Carreteres i la Conselleria d’Obres Públiques han actuat
correctament en matèria de control i seguiment de les obres de
les autovies realitzades i en construcció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Boned, té vostè la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo vull ser
comprensiu, jo sé que avui no és el millor dia perquè vostè se
centri i contesti degudament aquesta interpelAlació, i per això ha
tengut la reacció que ha tengut quan ha pujat aquí.

Jo només li recordaré una cosa. Vostè mateixa, Sra.
Consellera, va dir en el seu moment que responia vostè per tots
els seus funcionaris i alts càrrecs, que estaven fent una
excelAlent feina. No sé si això era per a tots els alts càrrecs o si
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en deixava algun a la vorera, perquè si era per a tots ja li he dit
abans que potser comença a ser hora que vostè també respongui
políticament d’alguns fets.

Però, bé, m’ha acusat a mi personalment de ser mentider.
Bé, jo no he arribat en cap moment potser a tant, però jo li
tornaré la pilota al seu terrat. Aquí des del primer dia l’única
que ha dit mentides ha estat vostè i el seu equip, vostè i el seu
equip sencer; el seu director general, els tècnics que ha enviat
a Eivissa, les mentides que va dir des del primer dia quan va
presentar un projecte que fins i tot es deia “autopista a
Cambrils”, Sra. Consellera!, a Cambrils, ens volia dur a Eivissa
vostè. I diu que nosaltres mentim. Vostè és una professional de
la mentida, Sra. Cabrer, vostè és una professional de la mentida
i no pot venir a acusar els altres del que vostè fa
sistemàticament, que és enganyar i mentir. Ha mentit sobre els
projectes, ha mentit sobre els processos d’expropiació, que diu
que estan resolts i que no li han aturat res. Però és que el primer
contenciós encara el té pendent de resolució, vostè no sap què
passarà, potser s’emporta una sorpresa, Sra. Consellera, en el
seu moment. Esperem a veure què passa.

I de l’execució, ja li ho he dit; la modificació vostè la
justifica. Llavors entraré en allò d’AENA també, Sra.
Consellera, no es preocupi. Però jo només li preguntaria si està
vostè en condicions avui d’assegurar aquí quin projecte
s’executarà finalment a l’autovia de l’aeroport. Vostè ens pot
dir “serà això” i es complirà o serà una mentida més, Sra.
Cabrer? No crec que vagi molt bé per aquest camí.

Vostè, com dic, vostè sí que menteix i a més no té ètica
política. Vostè fa el mateix que fa la consellera d’Eivissa de
Vies i Obres, la Sra. Matutes, que davant dels fets més que
evidents, constats per la Guàrdia Civil, dels nombrosos
accidents provocats per la mala senyalització de l’execució de
les seves obres, Sra. Cabrer, es va permetre el luxe de dir que
els culpables érem la gent del pacte perquè vàrem exigir que es
fessin rotondes; o sigui que els culpables som nosaltres perquè
exigírem que es fessin rotondes. I a més a més va dient encara
que el que feim és que, com que hem dit tantes vegades que
eren autopistes, els conductors s’ho acaben creient i per això
corren molt, i com que corren tant arriben a les rotondes i, com
que estan mal senyalitzades, no es veuen, se les mengen i hi
passen per damunt. Això és el que diu la consellera i vostè va
pel mateix camí. Anam molt malament, Sra. Consellera.

Accidents, jo li diré. A vostè no li importen potser alguns,
però si es fes realment el seguiment que s’hauria de fer no
hauria passat l’accident de maig, on una dona embarassada,
gràcies al magnífic seguiment de les obres i que un senyal de
prohibit el pas o de direcció prohibida estava tapat amb un
plàstic, va tenir un accident. O, com li ha dit el Sr. Ramon, que
en una sola nit sis accidents, evidentment no greus perquè tal
com està l’illa és difícil córrer, però es varen produir. A vostè
veig que li importen molt poc.

Em deia de les terres. Jo aquí amb el temps que tenc és més
que evident que no li puc parlar de tot el que passa. Però
d’aquest tema en concret no es preocupi, l’anuncii ara mateix
que no s’ha de preocupar, que en parlarem; presentarem una
proposta per parlar del tema de les terres, qui ha usat les terres

i on han anat a parar i qui se n’ha aprofitat, d’aqueixes terres.
No es preocupi, que tendrem l’oportunitat de parlar-ne.

Sobre el tema de la planta de formigó li record que està
novament precintada pel jutge, està novament precintada pel
jutge i vostè, això, no ho diu, diu que es va resolent tot. En
aquest moment està precintada pel jutge, Sra. Consellera,
aqueixa planta.

El tema d’AENA de les expropiacions. A vostè li agradarà
o no li agradarà l’explicació que li dóna AENA, però el que
vostè ha de fer és pujar aquí i reconèixer que allò que varen
presentar vostès era ilAlegal, perquè expropiar els terrenys
d’AENA és ilAlegal, i això els ho va comunicar a vostès AENA
el mes de març del 2005, i fins a dia d’avui..., sí, per escrit, Sra.
Consellera, per escrit el març del 2005 se’ls comunica, a vostès,
que estan cometent una ilAlegalitat, i de llavors fins a dia d’avui
no han fet absolutament res per resoldre. Per què?, perquè la
solució passava per expropiar amics nostres a qui no interessa
expropiar, Sra. Consellera. Als altres sí; a segons qui, millor no
toquem res.

Per anar acabant, escola de Sant Rafel. Sap quina és la
realitat de l’escola de Sant Rafel?, que vostès és que
proposaven en el primer moment era traslladar els alumnes a
una altra escolar per poder continuar treballant 24 hores per tal
de complir el seu objectiu d’acabar la carretera abans de les
eleccions, i no tornaren enrere per voluntat seva, tornaren
enrere perquè les protestes dels pares varen provocar que
vostès s’ho pensassin i varen cercar la fórmula: “Bé,
treballarem a partir que no hi hagi classes”, però no era
voluntat seva, la seva voluntat era treballar, molestar i, si
molestava, llevar els alumnes d’enmig, no llevar les màquines,
els alumnes són els que destorben, no les màquines.

I ara sí per finalitzar només una cosa. Vostè ha sortit aquí
i ha dit algunes coses. Diu que en tenia moltes preparades; jo
també en tenia moltes per dir-li i no he tengut temps per
comentar-les, però el que li dic, Sra. Consellera, és que vostè
ha pujat aquí i no ha dit absolutament res d’una pregunta que
jo li he fet. On ha quedat això?, on ha quedat aquest anunci?
“Cabrer se disculpa por las tuberías rotas”. Vostè va dir que
obriria expedients; jo li he preguntat quants n’ha obert, com
s’han resolt, què n’ha fet. Això li interessa?, això li importa?
No, no li importa. El que passi als ciutadans, el que passi als
turistes, el que passi als residents a vostè li importa molt poc;
a vostè l’únic que li interessa és passar per allí, veure que les
obres van a molt bon ritme, que intentaran complir el seu
objectiu que havien marcat abans amb aquell anunci també de
diari i que abans de les eleccions es podrien acabar. Això és
l’únic que li interessa. Tota la resta pot venir aquí i continuar
dient mentides perquè li importa molt poc tota la resta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera
Sra. Cabrer.
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LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Boned, li ho torn repetir: han fracassat, han manipulat, han
perdut tots els plets, més de 40; és que es diu ràpid la xifra,
però són molts; li ho vaig explicar a una comissió; amb
condemna a costes, i ara estan desistint, renunciant als plets.
Qui ha enganat, Sr. Boned?, qui ha mentit?, qui ha manipulat
els eivissencs?, qui ha manipulat?, qui ha mentit, Sr. Boned?

(Aldarull a la sala)

Està en els diaris de sessions, està en els diaris de sessions,
Sr. Boned. Aquesta és la realitat. I jo esperava moltíssimes
coses, moltíssimes coses que s’han escrit a la premsa, i després
parlen de la seguretat de les obres, que ens preocupa i molt, i
l’hi he explicat i si vol tots els informes els hi donaré, i si vol
una reunió i explicarem i solucionarem el que faci falta.

I el tema d’AENA, que el tema d’AENA té delicte, Sr.
Boned, eh?, perquè tres informacions públiques i AENA no diu
res i és la seva franja de reserva; tres informacions públiques i
no diu res. I després ens diu que és franja de reserva pista
d’emergència, pista d’emergència. Vostè coneix els terrenys. A
part que fa rialles, perquè ningú no es creu que allí hi vagi una
pista d’emergència, quan un va al Pla director AENA per escrit
ens menteix, i ho hem dit al president d’AENA nacional, i ho
sap, i ens ha de contestar motius tècnics, no polítics. Per això
el que no es pot justificar és que s’acusi tot un president
d’Eivissa; això, aquesta manipulació és grossa i vostès ho
saben, és una manipulació política molt grossa per danyar una
persona i una institució. Això és el que de veres fa vergonya,
Sr. Boned, això sí que és una mentida, perquè sempre el
projecte, totes les informacions públiques, la franja de reserva
ha estat d’AENA, i després de no dir res en tot el procés diu
que és per a una pista d’emergència. Per favor, Sr. Boned! I
quan un sobreposa els plànols sobre el Pla director, el Pla
director diu clarament que és per a carreteres, aquests terrenys,
que està reservat per a carreteres. I això ho hem posat per escrit
i hem demanat clarament aquesta desafectació. I arribarem on
sigui, li ho he dit; per tant ja veurem on li puc garantir que
acabarà aquesta carreteres. Ja li puc dir el projecte, ja ho
veurem, no es preocupi.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, perdoni un moment. Sr. Boned, quan vostè
parlava la Sra. Consellera ha callat tota l’estona; li pregaria que
vostè també callàs, per favor. Tothom és lliure de dir el que diu
i s’han dit moltes coses, aquí, i ningú no ha cridat l’atenció.
Tenguem un poquet de respecte i callem quan ens toca callar.
Moltes gràcies a tots.

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

El mateix amb les plantes asfàltiques. Querella al batle de
Sant Antoni, arxivada, del seu grup municipal de Sant Antoni.
I em ve a les plantes de prefabricats. Vostè deia que hi havia
vertidos tóxicos; què més deia?, que se contaminaban pozos.
Al final sí que està aturada per renouera, pels renous, i
demanam disculpes i ara la desmuntam, ja no la necessitam, i
demanam disculpes pels renous als veïnats, però per vertidos
tóxicos, contaminación de pozos... Tot això vostè ho deia, en
aquest parlament. És mentida, el jutge ho ha dit, és mentida, Sr.
Boned. Per renous, per possibles renous, paralització cautelar
per demostrar, però no necessitam demostrar res perquè ja ha
acabat aquesta fase i demanam disculpes per aquests possibles
renous, però res més. No importa exagerar, i demanam
disculpes, però no tot el que vostè deia, perquè novament s’ho
inventava, Sr. Boned, novament s’ho inventava.

Sr. Ramon, jo això de sis cotxes a una rotonda, tot això ni
ha sortit als diaris. Vostè s’ho inventa perquè vostè té aquesta
realitat. “Detenidos Miguel Ramon y diez antiautopistas por
bloquear el paso frente a Can Malalt”.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

Miguel Ramon... No, no, no, continu. “Miguel Ramon culpa
al capitán de la Guardia Civil de su detención ilegal, de su
detención ilegal”. Sigo. “Socías replica a Ramon que debería
ser el primero en respetar las leyes. El fiscal anticorrupción
archiva la denuncia de Izquierda Unida sobre tráfico de
influencias por las autovías”. Això també va per vostè, Sr.
Alorda, eh?, perquè ja està bé d’intentar escampar per tothom.
Sí, Sr. Alorda...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, senyora...

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

...això també, això també va per vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment... Sra. Consellera..., Sra. Consellera un
moment. 

(Continua la remor de veus)

Li record que pot fer alAlusions només al Sr. Boned.

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

Jo li record, Sr. President, que s’ha parlat d’Andratx, s’ha
parlat..., i vostè no ha cridat a l’ordre, senyor, amb tots els
meus respectes.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Consellera.
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(Continua l’aldarull a la sala)

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

“El fiscal anticorrupción archiva la denuncia..., archiva la
denuncia de Izquierda Unida sobre tráfico de influencias por
las autovías e Izquierda Unida lamenta la desidia del fiscal
anticorrupción al investigar las autovías”.

Per tant més analitzades que les autovies d’Eivissa
judicialment no hi ha res en aquesta comunitat autònoma. Per
tant deixin d’enganar la gent, deixin de manipular la gent i, per
tant, jo crec que..., respectin la persona. 

Jo estava convençuda, no em sorprèn en absolut, el que
m’espera i el que espera al govern del Partit Popular, que
vostès intentin, arrel del que ha passat avui, ficar tothom, tots
els polítics en el mateix sac. Jo estic convençuda que aquesta
és l’estratègia. Sí, senyor..., sí, Sr. Boned, li ho he de dir.
Aquesta persona, aquesta conselleria no té res a amagar. De la
Direcció General d’Ordenació del Territori, en responc; de la
gestió de la Direcció General d’Ordenació del Territori, no de
l’Ajuntament d’Andratx, no del que es va fer per un funcionari
a l’Ajuntament d’Andratx...

(Aldarull a la sala, alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí de la Direcció General d’Ordenació del Territori. Sí que
en responc, com de les altres direccions generals, perquè és la
meva obligació i perquè tenc la consciència ben tranquilAla, jo
i tots els meus directors generals, de la gestió de les direccions
generals. Però els he de dir una cosa: també jo estaria fins i tot
disposada, perquè els conec, perquè som d’Andratx, d’un poble
que estim, a respondre dels regidors, però no tan sols del Partit
Popular, del seu partit, eh?, del seu partit que també han estat
durant dos anys amb aquest batle d’Andratx.

Moltíssimes gràcies.

(Més aldarull i remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

III.1) Moció RGE núm. 9186/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a depuradores, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 7932/06.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de les mocions, i en primer
lloc debatrem la moció RGE núm. 9186/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a depuradores, derivada
del debat de la interpelAlació 7932/06.

(Continua la remor de veus)

Per defensar aquesta moció té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
a pesar del disgust d’algun diputat del PP, idò sí, torna ser
aquest diputat el que puja aquí a parlar d’un altre tema, d’un
tema que fa pudor, encara que no és l’únic avui que fa pudor,
avui n’hi ha més d’un que fa pudor, no només les depuradores,
i parlarem d’això, però, parlarem de depuradores a pesar que
podríem parlar d’allò altre i ganes no en falten.

Assumint el risc, senyores i senyors diputats, que el
conseller responsable, vista la reacció que va tenir a la
interpelAlació, es pugui disgustar, i veient que va quedar prou
clar en aquella interpelAlació que la problemàtica situació
viscuda aquest estiu passat a l’illa d’Eivissa pels vessaments de
les depurades, a Eivissa i a Formentera, va ser molt, molt greu,
senyores i senyors diputats, a més hem de dir que en bona
lògica després de tres anys, més de tres anys de gestió d’aquest
actual govern, i per tant en el darrer estiu d’aqueixa legislatura,
les molèsties resultants d’aquests vessaments de residus
hauríem d’esperar que fossin les mínimes, perquè record que
sempre hem sentit el responsable de la conselleria criticar el fet
de les males inversions que va fer el pacte de progrés, el poc
que es preocupava d’aqueixes depuradores, com de tot tipus
d’infraestructures que són de la seva responsabilitat, i que ell
ara arribava i aquest cavall blanc seu ho arreglaria tot i refaria,
tornaria a fer tot allò que va desfer i mal fer el govern del pacte
del progrés.

El resultat ha estat sorprenent perquè després de quasi tota
una legislatura hem pogut comprovar, com els deia, que aquest
passat estiu ha estat el pitjor dels darrers deu o quinze anys a
les illes d’Eivissa i Formentera; no un qualsevol, el pitjor, sense
cap dubte. I he dit d’aquesta legislatura; crec que podré parlar
d’aquesta i de moltes anteriors, com deia més de deu i més de
quinze anys enrere.

Però anem a les conseqüències directes d’aqueixa
equivocada política de manteniment, per dir-ho d’alguna
manera, de la Conselleria de Medi Ambient en el tema de les
depuradores. Hi ha conseqüències molt directes i que afecten
temes que resulten realment preocupants per al futur i per al
present de les nostres illes i sobretot de la nostra indústria
turística, entre d’altres, perquè conseqüència directa va ser que
moltes embarcacions, molts de iots d’esbarjo que estaven
amarrats al port esportiu d’Eivissa Nova, al port d’Eivissa,
varen fugir escopetejats d’allà on estaven amarrats; fugien
perquè era impossible suportar el que havien de patir quan
estaven amarrats allí, per allò que els arribava a la vora de les
seves embarcacions. Els turistes i els residents a Sant Antoni,
sense anar més lluny, es veien obligats a recollir les seves
tovalloles de la platja perquè, si no, acabaven a la mar però
arrossegats per un riu de porqueria; no estaven allí estesos i
prenent el sol, no, no, corrien un altre risc, no era d’insolació,
era un altre tipus de problema, era una infecció més greu. O el
resultat que tots els passatgers quan arriben a l’aeroport
d’Eivissa, i gràcies també al fastuós i magnífic funcionament de
la depuradora de Sant Jordi, quan baixen de l’avió ho han de
fer amb el nas tapat perquè si no és complicat arribar sense més
a la terminal.
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Tot això evidentment no té una solució fàcil, jo he reconec,
però de no tenir una solució fàcil a venir aquí i dir que no passa
res, fer com sempre, llegir un llistat de propostes d’inversió,
anunciar grans infraestructures, projectes importantíssims en
colAlectors, noves depuradores i no sé què més, tot això no
arregla el problema, no arregla el problema, Sra. Diputada, no
l’arregla, i vostès haurien de ser conscients d’una cosa: que
posant-se mans a la feina en aquests mateixos moments, vostès
saben -perquè ho va reconèixer el conseller en el seu moment-
que passaran en alguns casos alguns anys fins que estigui
resolta la situació. Per tant, a pesar de fer noves
infraestructures, allò que en cap cas no es pot fer és abandonar
d’una manera tan clara les obligacions de manteniment
d’aqueixes determinades infraestructures.

Canviar tot això, senyores diputades i senyors diputats,
passa per, en primer lloc, reconèixer la situació, reconèixer els
fets, no venir aquí a dir que no passa res, que només són sis
vessaments. Ja vàrem comprovar a la interpelAlació que no eren
sis; jo, i no els vaig llegir tots, en vaig llegir devuit, en un mes
i mig pràcticament, o dos mesos, no hi havia més. Per tant,
primer reconèixer que existeix un problema. Que té complicada
solució, i això no ho negarem nosaltres; el que sí fa falta és que
es presenti una programació, una voluntat real de solucionar
aquest problema i, per tant, una millora clara i evident de totes
aqueixes infraestructures que tenen relació amb les
depuradores. I demostrar la ferma decisió de buscar aqueixa
solució a aquest problema, però, com dic, només hi ha una
manera, i no són grans anuncis, no són rodes de premsa, no és
criticar el que varen fer els altres i remarcar el que hem fet
nosaltres, perquè el que fan vostès queda clar que no és
suficient. 

Què s’ha de fer? Idò posar les eines que fan falta en mans
de qui ho necessita per poder fer això, i això no passa més que
per tenir segurament el finançament necessari per poder fer
front a aquestes revisions, a aquest manteniment i, si fa falta, a
aqueixes modificacions a la xarxa d’infraestructures, i això és
el que s’ha de fer, i per això a la nostra proposta, en aquest
moció presentam tres punts, i fan referència a això: la necessitat
de constatar aqueixa deplorable situació actual d’aqueixes
instalAlacions; que el Parlament insti el Govern, responsable del
manteniment d’aqueixes infraestructures, a resoldre de forma
immediata, no esperant que d’aquí a quatre anys estigui feta
una nova depuradora o estigui feta una nova estació de
bombeig, sinó de forma immediata, a resoldre aquests
problemes que pateixen a Eivissa i a Formentera. I en tercer
lloc, com deia, exigim i demanam que el Govern tengui una
atenció clara a aqueixa situació i que els pressupostos del 2007,
com a mínim -si tenen problemes ara en aquests moments per
fer-hi front estam a poc més d’un mes de poder utilitzar el nou
pressupost-, que aquests pressupostos del 2007 contemplin les
partides necessàries per fer front amb tota garantia a aquests
problemes que els dic.

A les seves mans està demostrar que tenen interès a resoldre
aquest problema. Reconeguin que no basta, com he dit, donar
rodes de premsa per solucionar-ho, i aprovin aqueixa moció,
presentin una esmena, si volen in voce perquè ja ha passat el
termini, i jo els assegur que la votarem a favor, per proposar les
modificacions de partides que facin falta perquè aquest
pressupost, com li deia, contempli la situació, i podrem arribar-

ho a solucionar. Perquè queda més que clar que no s’està
solucionant, perquè jo li deia que havia llegit devuit problemes
puntuals en menys de dos mesos; però és que després d’aquella
interpelAlació i no fa gaire, el dia 20 de novembre, encara
sortien veïns de Sant Antoni, precisament d’aquell punt on el
conseller va dir que nosaltres estàvem manipulant, que no era
problema del Govern, que era un tema purament municipal; idò
no, miri, no, els veïns d’Es Regueró estan protestant perquè
porten un mes patint vessaments de la depuradora,
responsabilitat d’aquest govern, de la Conselleria de Medi
Ambient, i no fa molt; no va ser el juliol, no va ser l’agost; estic
parlant de fa una setmana, i jo crec que això és el que no és
suportable i això és el que s’ha de corregir.

I els ho repetesc: votin a favor d’aqueixa moció perquè
només té com a objectiu evitar que els ciutadans d’Eivissa i
Formentera, perquè concretament parlàvem d’aqueixes dues
illes, pateixin el que han hagut de patir aquest estiu i
segurament d’aqueixa manera en sortirem tots guanyant, no tan
sols els residents sinó, com li deia, els turistes i el nostre
negoci, la nostra economia de futur.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds el Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Boned, avui
parlam de coses que fan pudor, parlam de porqueria. Però no
només en aquest parlament; en parla tota la ciutadania, se’n
parla pel carrer. 

Ens centrarem en el tema de les depuradores, que és el tema
de la proposició no de llei, i de tota la porqueria que
efectivament tiren al carrer, però jo no sé quina és la més greu,
i no és que no hagi estat greu el tema de les depuradores, com
vostè diu a Eivissa i a Formentera especialment, a Eivissa i a
Formentera especialment, perquè, casos d’abocaments a platges
també en el cas de Mallorca, n’hi ha hagut. El que passa és que
comparat amb el desastre absolut, absolut, que hi ha hagut
aquesta temporada, i no hem acabat, a Eivissa, és cert que els
abocaments molt greus produïts a Mallorca idò quasi no són res
en comparació.

Dic aquesta temporada d’estiu perquè n’hi va haver molt, és
quan les depuradores solen treballar al màxim, però és que
aquest mes mateix, el dia 18, la de Sant Antoni torna a abocar
la porqueria al camí, al torrent, i torna a ser pel mateix, pel
mateix que hi havia abans: perquè hi ha unes canonades, perquè
hi ha uns colAlectors, uns emissaris, que estan podrits, que
rebenten en qualsevol moment i sobre els quals no hi havia cap
projecte de renovació, de manteniment. En qualsevol cas en el
millor dels casos hi podia haver projectes d’actuar sobre la
depuradora, en el cas de Sant Antoni ho reconec, que hi eren;
no hi havia en canvi projecte d’actuació sobre el que ha
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rebentat, que són aquestes canonades, aquests colAlectors i
aquests emissaris. 

En el cas de la depuradora de Vila, tot i que fa un any que
el conseller de Medi Ambient va dir que sí que hi faria
actuacions, no hi havia cap projecte, i evidentment no hi havia
cap projecte de substitució de bombes d’impulsió, de
colAlectors, d’emissaris, que és el que ha rebentat una vegada i
una altra i ho ha inundat tot; ha inundat les carreteres, el cinturó
de ronda, la zona de Ses Feixes, la zona de Talamanca i el port,
una vegada i una altra. Ho ha dit el Sr. Boned: que en el mes de
juliol, que hi ha una saturació en els ports esportius, les
embarcacions els abandonin perquè no poden suportar la pudor
que hi ha allí dins és realment greu. Això ha passat aquest estiu
i, ja dic, no hi havia cap pla d’actuació sobre aquestes coses.
Però és que en el cas d’Eivissa la porqueria ha envaït, ha
ocupat també la carretera de Ses Salines, d’un parc natural, i la
platja possiblement més turística, i la gent havia d’anar per dins
els rius de porqueria que travessaven aquesta carretera, com és
el fet que quan s’arriba en avió a l’aeroport d’Eivissa la pudor
entra dins el mateix avió, fins i tot abans de tocar terra ja hi
arriba aquesta pudor, un fet realment impressionant.

Jo no sé si quan parli el representant del Grup Parlamentari
Popular també voldrà negar aquests fets o voldrà tirar pilotes
fora i parlar d’altres temes, perquè abans la consellera ha tirat
pilotes fora a la interpelAlació i s’ha dedicat a interpelAlar-me o
a acusar-me en compte de respondre, i, bé, en un dia com avui
s’havia permès fins i tot parlar de la meva detenció, de la meva,
no de la d’un director general. No sé ara què farà el Partit
Popular, si també negarà aquestes coses, però encara que no hi
hagi hagut actuació de la Fiscalia en aquest moment si sabem
que els abocaments al port també estan denunciats al
SEPRONA, estan denunciats a Fiscalia i possiblement ho
arxivin i quedin tan tranquils els responsables de Medi
Ambient, o possiblement no. Tal vegada fan algunes
actuacions, tal vegada; de tant en tant en fan algunes. 

Per cert, en el tema de carreteres es diu que la Fiscalia havia
arxivat una denúncia meva. Tenen una informació parcial. Jo
els faig saber que una part s’ha acceptat, de la meva denúncia,
s’ha passat al jutjat, i també ja m’he personat com a acusació
particular per si..., en fi, per si els venia de sorpresa. Vull dir si
volen dir que no farà res. Això està a Fiscalia, també, allò de
les depuradores, està a Fiscalia i esper que actuï, perquè la
manca d’actuació davant d’un problema tan greu és d’una
irresponsabilitat que jo crec que sobrepassa el punt de vista
simplement administratiu i d’acció de govern. Permetre durant
mesos, durant mesos, que la porqueria a rius arribi passant per
damunt de molts de terrenys i arribi al port és digne
d’actuacions ja de caire penal; és que resulta que amb aquest
govern s’ha d’actuar per aquesta via, perquè, si no, no passa
res.

Però, en tot cas, coincidir amb la moció del Grup Socialista,
és el pitjor any de la història, crec jo, especialment a Eivissa i
Formentera, també un any dolent a Mallorca.

Segon punt, instar que es resolguin els problemes, de forma
immediata es diu aquí, i crec que és molt oportú demanar
aquesta forma immediata.

Emissari de la depuradora de Vila, l’any passat l’ajuntament
els avisa, hem d’aixecar tot el carrer per on passa, voleu fer
obres? No contesta. S’ha de tornar aixecar enguany, però me
tem que ja no serà enguany, que tal vegada ja serà l’any que ve,
que tal vegada ja ens anam a la temporada d’estiu, no s’ha
començat. Quan pensen començar? No s’ha començat, a Sant
Antoni també diuen que faran, però els ha tornat a rebentar ara
el mes de novembre, que no hi ha pressió d’usuaris, els ha
tornat a rebentar. Per tant, actuacions, manteniment, que és el
que s’ha deixat, que només s’ha pensat en construcció, aquesta
paraula els agrada, en construcció en tot cas de depuradores, no
en manteniment, un esforç de manteniment. I en aquestes que
ja han fallat de manera escandalosa aquest estiu aquesta
actuació sigui immediata. Jo puc comprendre que les obres
d’envergadura no s’inicien a l’estiu, però obres d’emergència
se n’haurien hagut de fer i les obres de substitució de grans
trams de conducció d’aigua bruta, de porqueria, doncs haurien
d’estar en marxa. No hi estan.

I evidentment, en el tercer punt, bé, ja som al debat de
pressuposts; crec, sincerament, que fa falta una major partida
econòmica, nosaltres presentam esmenes parcials en aquest
sentit. És necessari, hi ha moltes altres actuacions, ja no diré en
altres coses, moltes altres actuacions en infraestructures que no
són ni de lluny tan importants, és necessari, ja dic, augmentar
la dotació econòmica, però sobretot el que és necessari és una
altra sensibilització, unes ganes de voler mantenir, d’evitar
aquests problemes. I aquesta sensibilitat no l’ha tenguda el
Govern de les Illes Balears, esper que la tengui en el futur,
esper que des del Grup Parlamentari Popular es doni suport, si
no en la literalitat, la major part dels punts i també s’insti el
Govern a actuar.

I posats a somniar i a demanar coses, m’agradaria que el
nou director general d’Ordenació Territorial fes complir la
LEN i no permetés que es construïssin depuradores dins ANEI.
Tal vegada sona la flauta, ara que hi haurà un nou director
general i tal vegada es procura protegir la LEN, només que
sigui per això.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Boned, fa
quatre plenaris que parlam d’aquest mateix tema, per tant crec
que és una bona mostra de la importància i de la gravetat del
problema. La veritat és que el que ha passat aquest estiu a
Eivissa i a Formentera no té precedents i aquí el que hem sentit
per part de representants del Govern ha estat unes
manifestacions d’autocomplaença i unes donades d’encens
dient que tot el que han fet ho han fet bé i sobretot han
culpabilitzat o han intentat culpabilitzar del que ha passat
aquest estiu a polítiques del passat, del passat immediat, del
pacte de progrés. Jo crec que si no es reconeixen els fets i no
s’assumeixen responsabilitats, difícilment es poden trobar
solucions i el que necessiten les depuradores d’Eivissa i
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Formentera són solucions perquè no torni a passar allò que ha
passat aquest estiu.

En el punt primer vostès demanen aquesta constatació,
vostès demanen aquest reconeixement, jo crec que això és el
principi, si no s’assumeixen aquestes responsabilitats, si no es
reconeixen els fets, difícilment després es voldran assumir
aquestes responsabilitats ni s’hi voldrà posar el remei que es
necessita. Per tant, en primer lloc, crec que és bo que hi hagi
una constatació dels fets i sobretot que es toqui de peus a terra
i es digui clarament que això és un problema i que aquest
problema no ha de tornar passar i qui és el responsable de
resoldre aquest problema. I evidentment, aquest problema l’ha
de resoldre la Conselleria de Medi Ambient, perquè és la que
té les competències en aquest sentit.

Quant al segon punt, evidentment ja ho hem dit, crec que hi
ha poca més a afegir, que la Conselleria de Medi Ambient ha
de fer aquestes obres de reparació i de manteniment. Què hi ha
poc pressupost? Bé, ja sabem que mai no basta, però quan hi ha
unes obres d’emergència s’ha de posar remei a allò que és
prioritari, si no es pot arribar per tot aleshores el que s’ha de fer
és establir prioritats i posar remei a aquelles coses que ho són.
La política turística i la política mediambiental ens han dit
caramull de vegades que van en paralAlel i que hi ha unes
polítiques transversals entre aquestes dues conselleries, crec
que no hem vist massa mostres d’això, sobretot en aquest tema
tan concret com són els problemes que han tengut les
depuradores aquest estiu a Eivissa, perquè directament han
afectat moltíssim el turisme de les Pitiüses.

El segon punt, crec que també és de sentit comú que
l’aprovem, ja li dic que el nostre grup li donarà suport, perquè
allà on hi ha problemes, sobretot tan greus, el que s’ha de fer és
actuar immediatament i posar-hi remei.

I al tercer punt, ara, com ja han dit els diputats que m’han
precedit, tant el Sr. Boned com el Sr. Ramon, som al debat
pressupostari i si en aquesta legislatura, durant el 2006, no hi
ha hagut recursos suficients, ara, com que sabem el problema
que hi ha, som a temps de posar-n’hi perquè no torni passar al
2007.

Per tant, Sr. Boned, crec que ja s’han dit moltes coses, no
perquè la meva intervenció sigui breu considerin vostès que no
sigui ben conscient del problema que hi ha, però vagi per
endavant que el suport del nostre grup va en aquest sentit, per
tant votarem a favor d’aquests tres punts que han presentat en
aquesta moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, la
interpelAlació damunt aquest tema ja es parlar fa un parell de
setmanes, crec que va ser explicada amb moltíssima claredat,

tant aquesta com l’anterior i amb molta contundència per part
del conseller Font i avui no es pot dir que es desconeix com es
troba la depuració a les nostres Illes Balears. Poden fer el
desentès, poden rodar la mata i poden confondre la gent, però
la gent no és beneita i sap vertaderament la feina que es fa des
de Medi Ambient; el que volen vostès és ser catastrofistes, però
no poden disfressar les dades que tantes vegades se’ls ha donat
i aquí dalt se’ls ha dit, però no ens fa versa tornar-ho a dir, ho
direm perquè tenim molta paciència i moltes ganes que les
dades quedin molt clares.

És indiscutible que vostès el nas el tenen perfecte, senten
pudors per tot, però les senten fora de ca seva, dins ca seva no
les senten les pudors. Però el que sí tenen taponat són les
orelles, perquè ho hem dit tantes vegades açò que jo crec que
ja és hora, és la quarta que se’ls explica aquest assumpte amb
pels i senyals, euro per euro, tot ben desglossat, per tant és un
tema que és preocupant que tenguin les orelles tapades per a
segons què. Nosaltres no deim avui una cosa i demà una altra,
nosaltres tenim les coses molt clares, les dades són les que són
i són reals i contrastades, però vostès és més fàcil donar
campanades i pals de cec que no seure-se a mirar
l’aclaparadora diferència que hi ha entre les dades d’avui i les
dades del passat, mal que les pesi.

Però com que insisteixen en aquest tema, li diré, Sr. Boned,
que nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, dels tres
punts, perquè, una vegada més, demostren un desconeixement
total de la situació passada i actual de les depuradores de les
nostres illes i com tracta la moció d’avui, en especial d’Eivissa
i Formentera. Perquè és a tota Balears en què avui s’ha fet una
feina admirable.

Referent al primer punt, li he de dir que des del Grup
Parlamentari Popular nosaltres sí que constatam ja i, per tant,
com a part d’aquest Parlament, el que sí constatam és que les
78 estacions depuradores d’aigües residuals repartides pel
conjunt de Balears, quan acabi aquesta legislatura seran 85, açò
ho constatam. També constatam el volum d’aigua depuradora
durant el 2005, que va ser de 44.000.122 metres cúbics, i que
l’any que ve serà de mig milió de metres cúbics més, açò també
ho constatam. Constatam la progressiva implantació del
tractament terciari, el qual ha passat del 8,69 hectòmetres
cúbics del 2003 als 17,52 de l’any 2005 o als 20,35 prevists per
a aquest any. També constatam la qualitat d’aigua depurada, la
qual es va situar en un 69,36% l’any 2003 i que ha passat a
elevar-se aquesta xifra fins a un 92%, açò també ho constatam.

Les inversions en manteniment han passat d’11.389.000
euros del 1999 al 2003 als 15.221.500 euros del 2003 al 2006,
un increment del 34%. Per tant és aclaparadora la diferència i
les inversions en manteniment.

També constatam que les depuradores fan feina a un
altíssim nivell i ritme durant els mesos d’estiu a causa de
l’increment de la població, pel turisme, pel que sigui, i per tant
es multiplica el tractament de les depuradores.

Per açò, també constatam, una vegada més, el fet que quasi
el 50% de les avaries de les depuradores siguin per causes que
no són alienes a les depuradores en si, sinó que són per causes
externes, com són avaries de transformadors de GESA,
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abocament d’aigües, que les aigües pluvials van totes a parar
dins la mateixa xarxa d’aigües brutes, que no hi ha separació de
xarxes, embussament de clavegueres, canonades rompudes,
pluges torrencials, que açò és una gestió que pertoca fer als
ajuntaments.

I explicaré, una vegada més, els casos específics de
Formentera i d’Eivissa Vila, els quals mereixen una atenció
especial perquè és el que vostè demana a la seva moció. Pel
que fa Formentera, com que han patit els efectes d’una limitada
capacitat de l’actual estació depuradora, li hem de dir una
vegada més que des del passat mes d’abril s’estan duent a terme
les obres d’ampliació i millora de l’estació depuradora
d’aquesta illa, un projecte que suposarà una inversió global de
3.254.000 euros i que té com a principal objectiu millorar el
rendiment hidràulic d’aquesta estació i la previsió que s’acabin
a les obres l’estiu del 2007.

Aquesta remodelació plantejada donarà un alt grau de
flexibilitat a fi que aquestes instalAlacions s’adaptin a les
necessitats de la població resident a l’illa a cada moment de
l’any; és a dir que tendrà un servei per a una població de
14.000 habitants en temporada alta i uns 5.600 en temporada
baixa.

El tema de l’estació depuradora de l’illa d’Eivissa ha estat,
sí, una font permanent de problemes, derivats no només de la
incapacitat de l’estació per processar el volum d’aigües brutes
que es generen a la ciutat, sinó també per causes que són
atribuïbles exclusivament a la competència municipal, com
poden ser, que ja ho he dit abans, les clavegueres rompudes,
l’existència de foses sèptiques ilAlegals que provoquen que
s’ajuntin les aigües fecals, que s’incorporin aquestes aigües
fecals podrides i en mal estat dins la xarxa de sanejament i
també la no separació de les aigües pluvials de les fecals dins
la xarxa, la qual cosa, clar, quan plou moltíssim provoca pluges
abundants i una gran sobrecàrrega d’aigua a la planta.

Davant aquesta situació què ha fet la Conselleria de Medi
Ambient? Se substituirà el tram terrestre de l’emissari de
l’EDAR de Vila, un projecte que tendrà un termini d’execució
de sis mesos, amb un pressupost de 2.400.000 euros i que està
previst que comenci dins el mes d’ara, no sé si ja està adjudicat.
La substitució del colAlector zero en virtut d’un projecte que es
troba actualment en fase de redacció i que tendrà un cost també
de 600.000 euros. Totes aquestes iniciatives podran palAliar
només parcialment les molèsties que per als ciutadans hi ha
avui derivades d’un funcionament deficient, que ho sabem i
l’assumim, de la depuradora de Vila, perquè hi ha altres
problemes, com són que s’ha de fer una depuradora nova.

En aquest sentit, i vostè trob que aquí ho ha comentat, la
Conselleria de Medi Ambient ha reiterat nombroses ocasions
durant els tres anys en el consistori eivissenc que posés a
disposició del ministeri un solar. I per fi, fa un parell de
setmanes, perquè s’ha parlat quatre setmanes, com ha dit la
representant del PSM, per fi el batle de Vila del PSOE, el
senyor regidor de Medi Ambient, d’Esquerra Unida i Els
Verds, el president del consell, Sr. Palau, qui va haver
d’intervenir, i el conseller Sr. Font, van arribar a un acord per
ubicar la depuradora a un solar que també ha acceptat el
Ministeri de Medi qui és qui farà les obres.

En el segon punt de la seva moció, també ja ho vaig dir
l’altra setmana, des del maig del 2005, l’Agència Balear de
l’Aigua té un pla de manteniment, un pla que dóna un nou aire
a les estacions depuradores de les nostres illes. Un increment
que ha passat, com ja li he dit abans, dels 11 als 15 milions, del
34% d’augment, amb diferència de l’any 1999-2003 fins avui.
S’ha incrementat també la plantilla de treballadors un 38%. En
el principi del 2005 es van crear places fixes, una a cada illa,
una a Eivissa, una a Menorca i tres a Mallorca per controlar les
plantes depuradores, que crec que ha millorat, i moltíssim, el
que jo sempre li dic, que es pot millorar tot, i aquestes persones
són tècniques que van fent tots els informes d’incidència per
poder actuar amb rapidesa, perquè vostè ha dit aquí que la de
Sant Antoni feia un mes i no és ver, van estar deu minuts per
adobar l’avaria, no feia un mes que estava avariat, van estar deu
minuts quan es va avisar la conselleria. Per tant, no podem
acceptar de cap manera que aquí es diguin falsedats.

S’incrementen les sancions a les empreses adjudicatàries del
manteniment per tal que acompleixin el plec de condicions. El
pla de manteniment també preveu un pla de prevenció i entre
d’altres coses també aquest pla de manteniment és prorrogable
dos anys més en el cas que, per tant l’empresa adjudicatària sap
que ho ha de fer bé perquè, si no, no es tornarà renovar i açò és
una cosa nova i crec que és important de cara al manteniment
de les plantes.

Referent al punt tercer, que diu que s’incloguin partides en
els pressuposts. Miri, els pressuposts de Medi Ambient per a
l’any 2007 representen un augment del 3,8 en relació amb l’any
passat, açò demostra sobradament el compromís del Govern en
aquesta matèria, en depuració i en totes les matèries
mediambientals que es duen des de la conselleria. I en els
pressuposts de l’exercici 2007 hi haurà remodelacions de noves
plantes depuradores, a Mallorca seran: Sóller, Puigpunyent,
Binissalem, Alaró, Valldemossa, Cala d’Or, Ca’n Picafort,
Orient, sa Calobra; a Menorca, Alaior, Cala en Porter, Binidalí,
port d’Addaia a Ferreries; a Eivissa, Sant Antoni, Platja d'en
Bossa, Santa Eulària, Cala Tarida, Sant Carles, EDAR de
Formentera. I no rallam de la de Vila perquè la fa el Govern
central.

ColAlectors: Muro, Eivissa Vila, Sant Lluís, Binidalí,
Galilea, Puigpunyent, la Mola, ca Marí de Formentera.

Bombejos: Eivissa Vila, Galilea, Puigpunyent.

Nou emissari terrestre: Eivissa Vila. I un conveni amb
Alcúdia.

Per tant, es tancarà l’any 2007 amb un període inversor en
matèria de depuració, bé, aclaparador. Per tant, la proposta, jo
no tenc res més a dir, perquè també tenc les dades de
l’ampliació de l’EDAR de Sant Antoni, que el projecte també
ha passat ja la Comissió Balear de Medi Ambient el mes
d’octubre i les obres s’adjudicaran pròximament, per devers dia
29 d’aquest mes, i començaran aproximadament el mes de
febrer, amb un pressupost de 4.831.000 euros, i el termini
d’execució és de 18 mesos.

Per tant, la proposta que presenten vostès i la que va
presentar també la setmana passada es fonamenta sempre amb
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una sèrie d’arguments reiteratius en una matèria que aquest
Govern ha explicat de manera clara, amb moltíssimes dades i
en base a una política que apunta cap a vies vertaderament
efectives per solucionar els problemes que fa anys que venim
rossegant.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. No negam que hi queda feina per
fer, perquè açò és evident i en un tema com és el de la
depuració, el qual vertaderament és problemàtic segons el que
venia d’enrera, però que crec que s’han fet passes i passes de
gegant en depuració. Però, per tant, el Grup Parlamentari
Popular no prendrà en consideració, votarà en contra la moció
presentada, perquè entenem que la llista de les dades, el balanç
global de l’actuació de les estacions d’aigües residuals i el seu
manteniment, que depenen de l’Agència Balear de l’Aigua és
un clar indicatiu de rigor, seriositat, responsabilitat i
professionalitat, amb què actua el Govern en matèria de
depuració i tractament de les aigües, tant a Eivissa i Formentera
com a la resta de les Illes Balears i de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, Sra. Vinent, jo el primer que li aconselleria és que
quan li passen les dades de la conselleria perquè vostè faci
aquesta intervenció, com a mínim no l’enganyin, perquè o bé
l’han enganyada a vostè o bé el portaveu i representant del
Govern sobre aquests temes pretén enganyar tota la societat.
Vostè ha sortit aquí i ha dit, aquest darrer problema d’aquest
mes a la depuradora de Sant Antoni, en dues hores solucionat
-en deu minuts?-, doncs pitjor m’ho posa, deu minuts, ha dit
vostè, jo havia dues hores, de veritat li dic, però vostè diu deu
minuts. Molt bé, diari del dia 20 de novembre d’Eivissa: “Los
trabajos para reparar el colector de San Antonio continúan
hoy. Los operarios trabajaron durante toda la noche de ayer
para solucionar la avería. La avería registrada el sábado por
la mañana, continuaba ayer -això era per al diumenge- sin
arreglo, según informó la Conselleria de Medio Ambiente”,
que no som jo; “Los trabajos continuaron durante todo el día
de ayer -és a dir, tot el dissabte i tot el diumenge-, siguieron a
lo largo de toda la noche con el fin de solucionar la avería en
el menor tiempo posible.” Evidentment, no varen ser deu
minuts, Sra. Diputada, no varen ser deu minuts, per això dic jo
que li fan un mal favor quan li passen una informació que vostè
surt aquí i llegeix, però els responsables de la conselleria se’n
van a Eivissa i fan declaracions dient tot el contrari, clar, i això
és el que passa.

Vostè ens diu que som sords, perquè no volem sentir les
explicacions; si és que les explicacions que vostès ens donen no

són acceptables, no tenen res a veure el que li estan proposant,
no són per solucionar el problema que tenim. Vostès surten
aquí, o fan rodes de premsa, llegint tot un llistat d’intervencions
que han de fer i de nous projectes amb noves propostes, però el
que nosaltres li demanam és la intervenció immediata. Quan hi
ha un problema s’ha d’atacar el problema, els problemes no es
resolen llegint llistats, perquè mentre vostès llegeixen aquests
llistats els vessaments de residus, els vessaments de porqueria
se segueixen produint. I vostès llegeixen llistats, això no ho
arregla; el que s’ha de fer és posar-se a treballar.

Me deia vostè, abans hi havia 75 depuradores i quan
acabem n’hi haurà 85. Miri, si amb 75 ens passa el que ens
passa, em fa pensar, amb deu més on podem arribar? Si no som
capaços de fer un manteniment correcte de 75 tal vegada amb
85 no vull saber què és el que passarà.

El que fa falta, vostè diu que ja ho han assumit, que està
cansada de veure les millores que es produeixen en aquestes
infraestructures, però si el que s’ha de fer és que diu la moció,
que és molt senzilla, reconèixer uns fets, reconèixer una
situació, que no és fictícia, que l’hem patida tots durant mesos,
tot l’estiu. És tan simple com això, no es pot venir i dir només
han estat sis vessaments, quan han estat constants i n’hi ha
hagut més de vint i només vaig llegir aquests devuit en un mes
i mig, no arribava a dos mesos, però vostès segueixen i
insisteixen.

I clar, llavors ens anam a altres històries, m’anava a parlar
de Formentera, me deia. Si jo estic d’acord que allà es treballa
en una infraestructura nova, possiblement producte d’això es
produirà qualque avaria que provocarà un vessament, però això
entraria dins el normal en unes obres. El que ja no és normal és
que quan es produeix aquest vessament, quan hi ha aquesta
porqueria estancada, a un lloc molt visible per tots els turistes
durant tot l’estiu, quan s’avisa el responsable de la conselleria
a Eivissa i Formentera que això s’ha produït, aquest vessament
estigui allà estancat una setmana, això és el que no pot passar.
I això vostès no ho han arreglat i és el que han d’arreglar.

De Vila, me deia vostè, me parlava de la separació de
pluvials. Si estam d’acord, però li diré una cosa: fins que no va
arribar aquest alcalde socialista que vostè aquí critica, no es va
fer absolutament res en separació; des del 1999 cap aquí, totes
les obres que es fan de carrers i remodelacions s’està fent la
separació, cosa que en tots els anys de govern del PP no s’havia
fet ni una sola separació de residuals, ni una sola, ara s’estan
fent. Foses sèptiques n’hi ha, clar que sí, però miri, té un
problema, com diu de vegades el Sr. Conseller, sense que me
vulgui ficar amb ningú, ell de vegades diu: jo és que he estat
alcalde i conec tot això; jo li diré una cosa, jo he estat regidor
també, i vostè també ha estat alcalde, i jo també he estat regidor
i sé com funcionen aquestes coses; hi ha foses sèptiques, n’hi
ha per tot, tots els ajuntaments en tenen, tots els municipis en
tenen, es van solucionant, es van millorant, però jo crec que hi
ha coses que de vegades no s’haurien de dir i de foses sèptiques
vostès no n’haurien de parlar, perquè el seu partit, precisament,
darrerament, aquest mateix estiu ha aprovat qualque
urbanització a Eivissa feta amb eliminació de residuals només
amb foses sèptiques. I ho han aprovat vostès, no l’antic, els
d’ara, aquest estiu, vostès han aprovat una urbanització sencera
que només tenia foses sèptiques, que no anava connectada a
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cap xarxa. I això venen vostès aquí i llavors ens critiquen les
xarxes, que estan eliminant-se gràcies que hi ha un alcalde
socialista, no perquè n’hi hagués un del PP.

Són coses que són males d’entendre i me deia que ara la
conselleria té un programa que donarà un nou aire. Jo li he de
dir que l’olor que fa aquest nou aire a mi no m’agrada ni mica,
Sra. Diputada, i que haurien d’intentar que aquest programa fes
una altra olor i no fes la pudor que fa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Senyores i senyors diputats, passarem
a la votació. Passam a votar.

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

III.2) Moció RGE núm. 9276/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures per facilitar
l'accés a l'habitatge, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 7933/06.

A continuació, debatrem la moció RGE núm. 9276/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per facilitar l’accés a l’habitatge, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 7933/06. Per defensar la moció, té la
paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El passat
dia 14 de novembre, fa ara quinze dies, vàrem tenir en aquest
ple el debat de la interpelAlació presentada pel meu grup sobre
política general d’habitatge de les Illes Balears. Del debat, les
mateixes conclusions de sempre, i bé, encara diria que les
mateixes no, sinó pitjors. Pitjors perquè la situació de
l’habitatge a les Illes Balears és molt complicada i els nostres
ciutadans tenen cada dia més dificultats per accedir-hi i de
moment no es preveu cap millora. La memòria del CES diu que
l’habitatge a les Illes Balears ha triplicat el seu preu durant els
darrers deu anys, havent-se incrementat un 238% entre el 1995
i el 2005. Segons el Consell Econòmic i Social l’especulació
del sòl és una de les principals causes d’aquest increment, ja
que la repercussió del preu del sòl sobre els costs de la
producció d’habitatge ha seguit creixent, de forma que
l’accessibilitat a l’habitatge és cada vegada, any rera any, més
difícil. Pitjors aquestes conclusions perquè vàrem poder
constatar com des del Govern de les Illes Balears no s’està
duent res a terme, ni s’ha duit al llarg d’aquesta legislatura que
ja som a la recta final, cap política activa d’habitatge que ajudi
a palAliar les dificultats dels ciutadans a l’hora d’accedir-hi.

La consellera ens va repetir, una vegada més, els grans
eixos d’actuació, la baixada de l’impost de transmissions
patrimonials i la Hipoteca Jove, la teoria i el que ens diu
sempre, sempre ens conta aquesta teoria però mai no veim que
aquesta s’apliqui de forma pràctica. I com que no n’hi ha
d’aplicació pràctica, és clar, han de fer la vista enrera i imputar
a l’anterior govern la culpa de tots els mals que ara pateix
aquesta comunitat autònoma. Però la veritat és que en aquesta
comunitat existeix un govern i que aquest govern sí té

responsabilitats i competències en matèria d’habitatge, potser
que en matèria d’ordenació no en tenguin però en matèria
d’habitatge sí en té. Si les Illes Balears és una de les comunitats
autònomes on el preu de l’habitatge és un dels més cars de
l’Estat espanyol, potser que qui té responsabilitats, que és com
he dit el Govern de les Illes Balears, no fa bé la seva feina.

Deia a l’inici de la meva intervenció que les conclusions
són pitjors que altres vegades perquè pocs dies després de la
interpelAlació varem saber que, segons dades de l’Observatori
Juvenil de l’Habitatge d’Espanya, publicades a la premsa,
varem saber -com dic- que comprar un pis a les Illes Balears és
un 11% més car que a la resta d’Espanya, essent els joves de
les Illes els que han d’hipotecar fins a un 72,7% del seu salari
anual per a l’adquisició d’un habitatge, quan el màxim tolerable
és -d’aquesta xifra- tan sols una tercera part del salari; essent
més les dones les que ens duim la pitjor part ja que moltes han
de destinar fins a un 81,8% del seu salari a l’adquisició d’un
habitatge. Si aquest és el resultat, si aquestes són les
conclusions de les fabuloses polítiques d’habitatge que la
consellera cada vegada que puja aquí ens conta que du a terme
el Govern de les Illes Balears, quasi valdria més que no fessin
res.

El Grup Parlamentari Socialista arran de la interpelAlació ha
presentat una moció que, malgrat tenir quatre punts, la podríem
dividir en dos blocs, en dues parts. Així, per una banda, es
constata la situació actual de l’habitatge a les Illes Balears i les
actuacions i polítiques que fins ara s’han duit a terme pel
Govern d’aquestes illes, que clarament entenem que han
fracassat i, per altra banda, es posen damunt la taula possibles
actuacions que, sincerament, entenem que podríem ajudar a
donar solucions a la problemàtica de l’habitatge de tots els
ciutadans de les Illes Balears.

Així, aquest primer bloc el conformarien els punts primer
i tercer de la moció que presentam. El primer dels punts diu -el
faré en dues parts perquè s’entengui millor. La primera part del
primer punt diu que “el Parlament de les Illes Balears constata
que el preu de l’habitatge a les Illes Balears s’ha triplicat durant
els darrers deu anys dificultant el seu accés als ciutadans de les
Illes Balears i que una de les principals causes d’aquest
increment del preu de l’habitatge ha estat el fort increment del
preu del sòl i l’especulació produïda en relació amb aquest”.
Fins aquí crec que tots hi estaríem d’acord i que no tendrien
cap problema per acceptar aquesta primera conclusió ja que no
és una conclusió meva, és una conclusió -com he dit abans- de
la memòria del CES de l’any 2005. I a part d’això, crec que és
un fet constatable perquè els nostres ciutadans dia a dia es
troben amb aquesta realitat, amb aquest problema al carrer
quan intenten accedir a un habitatge.

Aquest primer punt continua dient: “Per això, considera el
Parlament de les Illes Balears que el primer pla d’habitatge de
les Illes Balears 2004-2008, com a instrument al servei de
l’administració per donar solució o resposta a les demandes que
plantegen els ciutadans davant les creixents dificultats per
accedir a un habitatge no resulta aplicable en el seu conjunt, ja
que no disposa ni de suport pressupostari suficient, ni existeix
una llei de sòl i d’habitatge de les Illes Balears que permeti el
seu desenvolupament”. Que el primer pla d’habitatge de les
Illes Balears és, o vol ser, un instrument al servei de
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l’administració per donar resposta a les demandes que
plantegen els ciutadans davant les creixents dificultats per
accedir a l’habitatge no ho dic jo, també ho diu, surt a la pàgina
web del Govern de les Illes Balears, però no creuen, senyores
i senyors diputats que, si des del 2004, la nostra comunitat de
veritat disposàs d’un instrument que donàs resposta a les
demandes ciutadanes per accedir a un habitatge, l’habitatge no
seria, a dia d’avui, un dels principals problemes dels ciutadans
de la nostra comunitat?

Evidentment, el primer pla d’habitatge de les Illes Balears
no ha estat un instrument útil. En quasi quatre anys que duim de
legislatura només s’ha duit a terme la rebaixa de l’impost de
transmissions patrimonials per als menors de 35 anys, si bé,
s’ha incrementat un cent per cent l’impost d’actes jurídics
documentats, també ho hem de recordar, perquè és allò que ens
recorda sempre la consellera; així com el Pla d’habitatge jove,
establert al Decret 90/2005, de 29 de juliol, ampliat a la
població immigrant des d’enguany. Però és clar, aquest pla
d’habitatge va néixer sense un estudi econòmic financer per
avaluar la seva viabilitat, no ha estat pressupostàriament ben
dotat i requereix d’una normativa específica per desenvolupar
molts d’aspectes, moltes de les actuacions que té previstes, com
és la Llei del sòl. Per tant, concloem que a dia d’avui aquest pla
és un pla inexecutable.

El tercer punt de la moció diu textualment: “El Parlament
de les Illes Balears lamenta que el Govern de les Illes Balears
hagi solAlicitat la retirada del Projecte de llei del sòl i habitatge
de les Illes Balears, ja que no disposa d’una normativa sobre el
sòl i l’habitatge i dificulta dur endavant polítiques efectives en
matèria d’habitatge.” La Llei del sòl, o més ben dit, la no llei de
sòl, ha estat el gran fracàs de la política de sòl i habitatge
d’aquest govern de les Illes Balears. Des de l’inici de la
legislatura se’ns ha repetit i especialment a les compareixences
que ha fet la consellera a les comissions per tal d’explicar els
pressuposts, any rere any, se’ns ha repetit que aquesta
aprovació de la Llei del sòl era imminent i, com he dir, es va
haver de retirar d’aquest parlament.

Som l’única comunitat autònoma que a dia d’avui no
compta amb una normativa d’aquest caire i, en canvi, som una
de les comunitats autònomes que en té més necessitat. El
primer pla d’habitatge de les Illes Balears no es pot
desenvolupar sense una llei del sòl -ja ho he dit abans- i
entenem que malgrat s’aconsegueixi posar dins una altra norma
legal, dins una altra llei, una reserva del 30% del sòl per a
habitatge, entenem que aquesta reserva no culmina tot allò que
hauria de regular la Llei del sòl. Per tant, reiteram una vegada
més que aquesta llei ha estat el gran fracàs d’aquest govern.

La segona part de la moció és positiva, com no podria ser
d’una altra manera, perquè entenem que existeix un problema
al qual s’ha de donar resposta. El segon punt de la proposta diu
que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reorientar els objectius del primer pla
d’habitatge per tal de facilitar de manera més eficaç l’accés dels
ciutadans i elaborar un estudi econòmic financer que permeti
dotar-lo del pressupost suficient per a la seva execució en un
termini màxim de 3 mesos”. Estam convençuts que el Pla
d’habitatge ha de ser un instrument que faciliti aquest accés a
l’habitatge, però, com he dit abans, de moment és inexecutable.

Per tant, reorientin els seus objectius i demanam també que es
doti eficaçment tant de pressupost, com de normativa per
desenvolupar-se. I un termini de 3 mesos, està clar, estam a
l’equador de la vigència d’aquest pla i no podem demorar més
la seva aplicació, si no realment haurà estat un pla simplement,
idò, com a pla, com a un títol, però no haurà tingut cap
contingut.

Per últim, perquè ja vaig justa de temps, el quart punt és una
bateria de mesures concretes que es plantegen. Concretament
s’insta el Govern a dur a terme polítiques actives en matèria
d’habitatge havent necessàriament de -i es donen una sèrie de
mesures: incloure als pressuposts de la comunitat autònoma de
les Illes Balears finançament suficient per tal d’executar les
mesures previstes al primer pla d’habitatge, i incrementar-lo
anualment un mínim del 3%; incrementar la construcció
d’habitatges de promoció pública fins arribar a una oferta
xifrada en un percentatge significatiu de la demanda existent
segons les dades del Registre de solAlicitants de l’habitatge de
promoció pública que té l’IBAVI, es coneix quina és aquesta
demanda i per tant, anam a donar-li suficient oferta; tendir a
equilibrar l’oferta d’habitatges protegits en règim de lloguer
amb l’oferta de l’habitatges protegits en règim d’habitatge,
creim -i també ho creu un expert de la UIB- que el lloguer ha
de ser també una alternativa per accedir a l’habitatge en aquesta
comunitat.

Elaborar un cens dels habitatges buits existents a les Illes
Balears i establir els convenis necessaris per tal de mobilitzar-
los i introduir-los al mercat de lloguer a preus accessibles,
creim que això també és possible, molts de nuclis de moltes
poblacions estan plens d’habitatges buits que, mitjançant un
conveni, seria possible treure’ls al mercat per al seu lloguer;
incloure noves alternatives d’habitatges, com l’habitatge
protegit concertat tant en règim de lloguer, com en règim de
venda per a ingressos menors a 6,5 vegades l’IPREM; crear
habitatges de promoció pública destinats a joves menors de 35
anys i a famílies monoparentals, que són una realitat també a la
nostra comunitat, per accedir-hi en règim de lloguer amb un
preu taxat, nosaltres proposam que sigui entre 180 i 300 euros.

Crear habitatges de promoció pública destinats a joves
menors de 35 anys i a famílies monoparentals, també com
l’anterior, per accedir-hi en règim de venda a preu taxat entre
100.000 i 150.000 euros; revisar i actualitzar d’acord amb la
realitat socioeconòmica de les Illes Balears els criteris i
requisits exigibles per ser beneficiari dels ajuts en matèria
d’habitatge del Govern de les Illes Balears, perquè moltes
vegades ens trobam que compram un pis de dos metres més
dels previstos a l’ajuda i ens quedam sense aquesta ajuda;
finalment adquirir i facilitar sòl a preus assequibles per dur a
terme promocions públiques d’habitatge.

El Govern de les Illes Balears té competències en matèria
d’habitatge, crec que totes aquestes actuacions són
perfectament assumibles...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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Sí, vaig acabant. Haurien de ser assumibles per un govern
que fos responsable, realment responsable i ja que a l’anterior
moció en tema d’habitatge se’ns va criticar que havia estat
buida de contingut, perquè era molt general, avui sí que els
posam damunt la taula mesures concretes per tal que les
reflexionin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat una esmena de modificació RGE núm.
10374/06, per defensar aquesta esmena té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Eduard Puche.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, no deja de ser sorprendente que la representación
balear del partido que creó el Ministerio de Vivienda cuya
ministra, después de muchas divagaciones, llegó a la
conclusión de que la solución al problema de la vivienda en
España se resolvía con habitáculos de 30 metros cuadrados a
los que pasó a denominar soluciones habitacionales, la misma
que no ha sido capaz de desarrollar políticas encaminadas a
frenar la escalada en el precio de la vivienda y que, para más
inri, creó una sociedad pública de alquiler que ha perdido más
de 5 millones de euros por gestionar apenas 2.000 contratos en
un año, -digo- no deja de ser sorprendente que este partido
presente en nuestro parlamento exigiendo, literalmente, de
forma inmediata la aplicación de políticas prácticas, eficaces y
suficientes para resolver el problema del acceso a la vivienda
por parte de los ciudadanos de las Islas Baleares. 

Pero, paradojas de la vida aparte, la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista demuestra un gran
desconocimiento de la labor que está llevando a cabo la
Conselleria de Obras Públicas, Vivienda i Transporte en
materia de vivienda. Para darles un poco de luz sobre el asunto,
comenzaré diciéndoles que el primer plan de vivienda de las
Islas Baleares 2004-2008  se ha cumplido en un 90%. El
Gobierno del presidente Matas ha desarrollado medidas en los
cuatro ejes del citado plan: política fiscal, política de suelo,
política de ayudas y viviendas protegidas.

En materia de política fiscal, constatamos que se ha
reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales en un
57%, pasando del 7% al 3%. Igualmente ha habido una
deducción autonómica del IRPF en un 6,5%, una bonificación
del 85% en el impuesto de sucesiones, impuesto que en breve
acabará desapareciendo, una bonificación de hasta el 50% en
las obras de rehabilitación y la reducción del impuesto de actos
jurídicos documentados. 

En relación a las medidas en materia de suelo hay que decir
que se ha aprobado la creación y regularización del patrimonio
local de suelo, con el objetivo que los municipios de nuestras
islas tengan suelo para viviendas protegidas. Normativa que
junto con las que se encuentran en tramitación -reserva del
suelo del 30% para viviendas protegidas, establecimiento del
derecho de tanteo y retracto por parte de los ayuntamientos y

la posibilidad de los mismos de la constitución del derecho de
superficie- hacen que el actual gobierno demuestre con hechos
la política de suelo que se está llevando a la práctica en
contraposición al gobierno del pacto que dejó totalmente
descapitalizado el IBAVI.

En cuanto a la política de ayudas, el Gobierno del
presidente Matas ha aprobado un plan joven de vivienda que
supone que nuestros jóvenes reciban más ayudas y un 35% más
altas. Además, por primera vez, los inmigrantes no
comunitarios pueden acceder a las ayudas en materia de
vivienda y mientras el Gobierno balear sigue este criterio, el
otro gobierno, el del Sr. Rodríguez Zapatero, suprime ayudas
como ha ocurrido con las de rehabilitación, según orden de 12
de septiembre del año en curso. 

En materia de viviendas protegidas se ha realizado un gran
esfuerzo ante la escasez de suelo del que se disponía, como
consecuencia de la nula política de suelo del mal llamado pacto
de progreso. Actualmente el IBAVI ha duplicado su parque de
viviendas en alquiler. De todas las viviendas entregadas por el
IBAVI en esta legislatura el 55% ha sido a jóvenes menores de
35 años y el 12% a familias monoparentales. A esto podemos
añadir que el Govern ya ha avalado a más de 2.300 jóvenes con
la hipoteca joven. Queda pues claro que el Gobierno del
Partido Popular ha hecho una apuesta decidida para favorecer
el acceso de los jóvenes a la vivienda.

En la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista se solicita incluir en los presupuestos de la
comunidad autónoma la financiación suficiente para ejecutar
las medidas previstas en el primer plan de viviendas de las Islas
Baleares incrementándolos un mínimo del 3%. Pues bien, Sra.
Camps, el presupuesto para el 2007 en materia de vivienda
sube un 11,22% y por primera vez las partidas en esta materia
son ampliables. 

Respecto al grado de cumplimiento del Plan de vivienda
2005-2008, la comunidad autónoma de las Islas Baleares lo ha
cumplido en un 104,42%, destacando el Programa de viviendas
protegidas de nueva construcción para alquiler donde nuestras
islas han alcanzado un grado de cumplimiento del 135%,
siendo la segunda comunidad autónoma de España, después de
la de Castilla-La Mancha. 

En resumen, el Gobierno del Partido Popular en 3 años ha
ayudado a acceder a su vivienda a 13.174 familias, frente a las
6.175 en el mismo periodo de tiempo en época del pacto de
progreso.

Todos estos datos expuestos son  más que suficientes para
que rechacemos todos y cada uno de los puntos de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y
presentemos a la consideración de éste la siguiente enmienda
de substitución de todo el texto en los siguientes términos: “El
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno del estado a:
primero, derogar la Orden de 12 de septiembre del 2006, del
Ministerio de Vivienda, por la que se suprimen las ayudas para
la rehabilitación de viviendas; segundo, modificar la Ley de
arrendamientos urbanos para facilitar el número de viviendas
en régimen de alquiler; tercero, promover las medidas fiscales
necesarias tanto en la imposición indirecta estatal, como en la
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normativa comunitaria para favorecer una bajada del precio de
las viviendas; cuarto, aprobar un plan especial de vivienda para
las Islas Baleares tal y como se comprometió el presidente del
Gobierno del Estado; quinto, construir viviendas de protección
pública en nuestras islas a cargo de les presupuestos generales
del Estado, tal y como está haciendo en otras comunidades
autónomas; y sexto, suprimir la sociedad pública de alquiler e
instar al Ministerio de Vivienda a desarrollar políticas que
resuelvan de manera efectiva el problema de la vivienda.”

Creo, señoras y señores diputados, que todos los puntos de
esta enmienda de substitución es imprescindible que se
aprueben si queremos conseguir plenamente los objetivos que
todos perseguimos y que son, en definitiva, medidas para
facilitar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos de
las Islas Baleares, como solicitaba el Grupo Parlamentario
Socialista.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Tenen ara la paraula els grups
que no hagin presentat esmenes per un temps de deu minuts. En
primer lloc, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
Hble. Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Respecte a aquesta moció que ha presentat el Partit Socialista,
nosaltres hem de dir que li donarem suport per una sèrie de
raons que no reiteraré, però que consideram que són molt
clares. 

En primer lloc, el diagnòstic respecte del tema de
l’habitatge, jo crec que és molt clar, no és la primera vegada
que es parla d’aquestes qüestions a aquest parlament i, com dic,
el diagnòstic és claríssim. L’accés a l’habitatge és un dels
problemes més importants dels ciutadans de les Illes Balears.
Ja s’ha dit també que no és per falta d’habitatges, perquè
habitatges n’hi ha molts, no hi ha de manca d’habitatges, allò
que no hi ha són habitatges a preus assequibles per la gran
majoria de ciutadans, evidentment per a un sector molt reduït
sí, però per a la gran majoria, no. 

També, ja s'ha dit i jo ho reiteraré, perquè crec que és un
debat prou important perquè hi hagués més presència del
Govern, hem de dir que aquests darrers deu anys s’ha triplicat
el preu de l’habitatge de les Illes Balears en un percentatge
molt superior respecte a la resta de l’Estat espanyol, amb la
qual cosa en aquests darrers deu anys hi ha hagut un increment,
com deim, de més del 200%, i això ha creat una situació
francament difícil per a la ciutadania de les Illes Balears.

Una part molt important -com se sap per totes les dades que
han sortit- és que una part substancial de la ciutadania dedica
més del 60% del seu sou a pagar la hipoteca i, a més, és un
problema que es pot anar agreujant, si es té en compte,
sobretot, que en aquests moments estam parlant, o s’està
parlant, d’una possible pujada del tipus d’interès. Aquest
problema es produeix a causa d’una sèrie de qüestions com tots

vostès saben. Per una banda, l’augment desmesurat del preu del
sòl, ja s’ha dit que en aquests deu anys realment ha estat
espectacular i molt superior a més a la mitjana estatal i, també,
a causa de l’especulació urbanística que ha estat una qüestió
molt latent a les nostres illes.

Jo vull dir que -també com tots vostès saben- en aquests
darrers deu anys s’ha construït un 40% més del que s’havia
edificat en tota la història de les Illes Balears, promocions de
molts habitatges que en molts de casos, a més de ser
inaccessibles pel preu, també són edificacions residencials que
no són ocupades, però així i tot, augmenta any rere any, i la
inversió privada, concretament ho ha dit l’Associació de
constructors -no fa molt- de les Illes Balears, ja es deia que
creixia aquesta inversió en un 10% a Mallorca i en un 45% a
les Pitiüses. 

Davant aquesta situació d’un mercat sobredimensionat
d’oferta d’habitatges residencials i d’una manca de sensibilitat
per part de la ciutadania a causa d’aquests preus prohibitius a
nosaltres no ens queda més remei que haver de demanar quines
actuacions normatives, pressupostàries, planificadores fa
l’Administració autonòmica, crec que estam aquí, en el
Parlament de les Illes Balears, i ens hem de centrar amb el que
fa l’Administració autonòmica respecte d’això. 

Es veu que tenim una visió bastant diferent d’aquella que
pugui tenir, almanco el portaveu del Partit Popular.

En primer lloc, normativa. En aquest moment som l’única
comunitat autònoma sense llei del sòl. El Govern la presenta,
per cert, la va presentar el director general, el Sr. Massot, qui
ara ja no és ni director general a causa, precisament, del que ha
passat, jo crec que és prou greu, idò, es presenta una llei del
sòl, es presenta al Parlament, es presenten alAlegacions per part
de tots els grups parlamentaris i també d’altres entitats, i
després es retira. Ja hi tornam a ser! I a més, es retira sense
donar cap explicació ni una. No hi ha hagut cap membre del
Govern, i molt manco la consellera d’Obres Públiques, que
hagi explicat per quina raó s’ha llevat d’enmig aquesta llei del
sòl. Evidentment, nosaltres vàrem presentar prou esmenes
perquè consideràvem que no era la llei del sòl que necessiten
les Illes Balears, però així i tot, com dic, ningú, per què?,
perquè resulta que no hi estaven d’acord els constructors, els
especuladors..., qui? Ens agradaria saber-ho i no ho hem sabut
mai. Ho deu saber el portaveu del Partit Popular, però nosaltres
no.

Passem a la planificació. Quina planificació s’ha fet en
temes d’habitatge? El primer pla d’habitatge de les Illes Balears
2004-2008 que en molts de casos no és aplicable perquè no hi
ha una legislació que marqui, com per exemple la Llei del sòl,
que marqui quina és o quina ha de ser aquesta aplicació
concreta i també per manca de pressupost. Jo li diria també al
portaveu del Partit Popular que el pressupost del que tenim ara,
el que hem de discutir, no augmenta la partida pressupostària
quant a l’habitatge i manco al primer pla d’habitatge. Es veu
que no s’ha mirat bé el pressupost perquè no augmenta en
aquesta partida. Està clar, per tant, que el Pla d’habitatge no
funciona, la planificació, la construcció d’habitatges de
protecció oficial -ja se li va dir l’altre dia- en realitat són 400
habitatges cada any, el mateix que es feia fa molts d’anys en
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aquesta comunitat, per la qual cosa no s’han fet els  suposats
mil habitatges  que sempre havia dit, o ha dit contínuament, la
consellera d’Obres Públiques. Per tant, des del punt del vista de
planificació, nosaltres no veim realment una actuació important
envers un tema tan important com és l’accés a l’habitatge.
L’únic que sí, l’hipoteca jove, que jo no hi entraré perquè és
una qüestió absolutament menor i de tipus fiscal, que ara no és
el tema.

En tercer lloc, el pressupost, ja ho he dit, ara hi hauria la
possibilitat que els pressupostos per a l’any 2007 incloguessin
actuacions importants en habitatges, però nosaltres no hi veim
que realment hi hagi, no només un increment, sinó que en
aquest moment fins i tot, és menor. Però sí que han tengut
doblers per construir altres coses, com autopistes, però en
temes, per exemple, de fer, d’apostar pel tema de l’habitatge,
no.

Per això, nosaltres creim que tant pel diagnòstic com perquè
entenem que l’Administració autonòmica no ha actuat en les
vies que pertocava, en legislació i normativa, en planificació i
en pressupost, per això estam d’acord amb la moció que ha
presentat el Partit Socialista, perquè entenem que facilitar
l’accés a l’habitatge no ha de ser un element de confrontació
teòricament, sinó que ha de ser precisament actuar davant la
constatació d’una realitat clara i contundent. 

Per això, a nosaltres només ens queda dir que donam suport
a cada una de les propostes que fa. Entenem, a més, que és molt
completa, tenint en compte que parla no només del diagnòstic,
sinó també de concretar polítiques actives en matèria
d’habitatge, proposa actuacions molt concretes que nosaltres,
quant a aquestes actuacions molt concretes, consideram que el
tema del lloguer hauria de tenir una atenció preferent, tenint en
compte -com he dit i torn repetir- que hi ha molts d’habitatges,
molts d’habitatges, hi ha excés d’habitatges en aquest moment
a les Illes Balears, i que, a més, aquests habitatges, en molts de
casos, s’haurien o es podrien destinar a lloguer, que s’haurien
de posar aquests habitatges buits al mercat, en aquest cas, al
mercat d’habitatge. En aquests sentit pensam que hi ha una
feina importantíssima a fer i per això creim en cada una de les
actuacions que proposa aquesta moció, nosaltres li donarem o
li donam suport.

Creim a més, i acab, que és un moment adequat. Jo vull
recordar que en aquest moment -com sabem tots- estan en
tramitació els pressuposts, per tant, és el moment d’apostar si
realment des del Govern del Partit Popular es vol fer una aposta
pel tema d’habitatge. És adequat fer-ho en aquest moment, ja
que -com dic- tenim els pressuposts en marxa, els pressuposts
actuals no van en aquesta línia i en aquest sentit, per tant,
nosaltres creim que és un moment oportú. Són mesures que
intenten anar en una línia que nosaltres sobretot apostaríem per
millorar o per accentuar molt el tema del lloguer i per això,
nosaltres li donarem suport. 

Acab només dient que l’esmena del Partit Popular -tot i que
qui s’ha de posicionar és el Partit Socialista- a  nosaltres, una
vegada més, tot i que ens pareix molt bé que tot el que pugui
fer el Govern central de cara a facilitar l’accés a l’habitatge és
un tema importantíssim, faltaria més!, però el que no pot ser de
cap manera és que cada vegada que xerram d’un tema propi de

les Illes Balears, un grup parlamentari, majoritari, que ha donat
suport a un estatut on vol més competències, l’únic que se li
ocorri és dir que tot ho fa bé i que la pilota o la culpa o qui ho
ha de fer sempre hagi de ser el Govern central.

Nosaltres demanam una miqueta de responsabilitat, de
responsabilitat sobretot, exercir les competències pròpies de les
Illes Balears i en aquest sentit, dur endavant aquestes propostes
o, com a mínim, alguna de les propostes que presenta aquesta
moció i, sobretot, demanar-li a la consellera d’Obres Públiques
que negociï bé amb el Govern central. En segon lloc, demanar-
li que el nou director d’Ordenació del Territori o directora que
posi, faci, remiri la Llei del sòl i dugui un text a aquest
parlament que, a part de ser viable, suposi també una normativa
important que no té aquesta comunitat.

Per això, nosaltres creim que el que s’ha de fer aquí és
parlar d’habitatge a les Illes Balears i no venir, com sempre, el
Partit Popular a passar la pilota a un altre perquè no té res a dir
i perquè únicament i exclusivament el que pot dir en tema
d’habitatge és intentar fer grans proclames com ha fet amb la
hipoteca jove.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, hem
sentit el de sempre, pilotes fora, no assumir responsabilitats, ni
un mínim d’autocrítica. Bé, aquí podem dir: ha fet qualque cosa
el govern del Partit Popular referent a política d’habitatge? Sí,
sí, és clar que sí que ha fet coses. Són suficients aquestes coses
que ha fet? No, evidentment que no. Ha fet un pla d’habitatge
que no ha contribuït a abaratir el preu del sòl ni el preu de
l’habitatge, crec que aquí parlam de preus, parlam
d’accessibilitat, no parlam de si hi ha habitatges o no hi ha
habitatges; s’ha dit moltes vegades, i a més, simplement,
passejant per les illes es pot veure que habitatges n’hi ha, n’hi
ha molts, no s’ha deixat de construir durant tots aquests anys,
s’ha construït més que mai, per tant habitatge n’hi ha, el que
passa és que l’habitatge que hi ha no està a l’abast de totes les
butxaques. No podem dir que s’hagi fet una política d’habitatge
suficient i adequada per palAliar les necessitats de tots els
segments de la nostra societat.

La Sra. Camps ha presentat aquí un seguit de propostes,
amb una argumentació molt elaborada, ja ho va fer a la
interpelAlació, duia molta documentació i s’ha constatat que
durant aquests anys en lloc d’anar solucionant, amb les
polítiques d’habitatge que diu que ha fet el Partit Popular, i que
ha fet el Partit Popular, però en lloc d’anar solucionant els
problemes, el que ha fet ha estat simplement seguir la roda i
veure, amb passivitat, com el preu dels habitatges seguia
pujant. Si ara fa un any parlàvem de més d’un 50% del salari
que s’havia de destinar a pagar l’habitatge, ara ja, sobretot en
joves i dones, parlam d’un 70% del salari que s’ha de dedicar
a pagar l’habitatge. I què ha fet el Partit Popular? El Partit
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Popular ha fet unes ofertes als joves que l’únic que han fet ha
estat incrementar el nivell d’endeutament i contribuir que es
paguin hipoteques amb uns terminis fins a la jubilació, això ha
estat la mesura estrella que ha fet el Partit Popular. Per tant,
creim que no es pot dir que no s’ha fet res, però el que s’ha fet
és del tot insuficient. I què s’ha de fer? S’han d’emprendre
mesures per intentar resoldre els problemes, no dient que la
resta no ha fet i que el pacte de progrés no va fer res, que no és
cert, però simplement assumir les responsabilitats i posar
mesures perquè aquest problema tengui una solució.

Vostè ens posa en el primer punt que es constata que,
evidentment, aquí ja no, és que no es pot discutir això, és una
constatació, és una evidència, per tant les evidències s’han
d’admetre i no hi ha cap discussió. I que es consideri que el Pla
d’habitatge de les Illes Balears 2004-2008 no ha solucionat els
problemes, és evident. Jo record a la compareixença dels
pressuposts de la Sra. Consellera, que quan a una pregunta
meva, li vaig demanar a veure quants d’habitatges s’haurien fet
aquests quatre anys, perquè cada any vèiem que deien: 1.000
habitatges enguany; 1.016 habitatges enguany; 1.032 habitatges
enguany, a veure quants de reals n’havien fet, ens va dir que
mil. Per tant, i ella mateixa ens va dir, el que s’ha fet sempre,
per tant va dir que era molt difícil sobrepassar la xifra de 400
habitatges/any, per tant no ha fet res de l’altre món, simplement
ha seguit una roda que es venia seguint.

Crec que el que vostè proposa en el segon punt és reorientar
el Pla d’habitatge, crec que és una mesura lògica, perquè si es
veu, si està demostrat que les solucions que s’han donat no són
suficients, llavors s’ha de reorientar la política.

En el tercer punt, jo no sé si, discreparé una miqueta amb
vostè, perquè vostè lamenta en aquest punt o diu que lamenta
que el Govern de les Illes Balears hagi solAlicitat la retirada del
projecte de llei del sòl; jo aquest projecte que va presentar el
Govern no ho lament gens que s’hagi retirat, el que sí que
lament és que no hi hagi una llei del sòl que resolgui els
problemes i que ordeni de manera definitiva l’urbanisme de les
Illes Balears, perquè després passa el que passa. I a més,
aquesta llei, que la veritat tenia una signatura que tots vostès
coneixen, sabem qui el va firmar, per tant no ho lament gens.
Tal vegada, si vostè vol fer una esmena in voce i dir que
lamenta que no hi hagi una llei del sòl, jo li aprovaré, però
aquest projecte que hi havia no ho lament gens i d’aquí la
quantitat extraordinària d’esmenes que va tenir aquesta llei.

Per altra banda, totes les mesures que vostè proposa en el
punt 4 crec que són perfectament assumibles perquè donen
solucions concretes. Jo incidiré en el punt d), el qual diu que
s’ha de fer un cens d’habitatges buits, perquè, com ja he dit
abans, habitatge n’hi ha, el que passa és que l’habitatge que hi
ha és car i es parlava, no fa massa temps, d’una xifra important
d’habitatges buits, uns 186.000 habitatges buits, que no són
xifres reals, però és una estimació, per tant s’hauria de saber
exactament quins habitatges buits hi ha, quants habitatges buits
i quants d’aquests habitatges buits es poden posar en el mercat
a preus assequibles per a la gent.

I me referiré, ara ja per acabar, bé, dir-li Sra. Camps, que sí
que donarem suport als punts que vostè presenta, però
comentaré l’esmena que ha presentat el Partit Popular. Jo li

diria, Sr. Puche, que aquesta esmena que vostès presenten
vostès la presenten com a esmena de substitució i, si me
permet, jo li faria un suggeriment, crec que és incompatible que
sigui una esmena de substitució; crec que vostès el que han de
fer és assumir responsabilitats, estam parlant de les
competències del Govern balear no parlam de les competències
del Govern de l’Estat, tots dos en tenen, el Govern de l’Estat té
competències, però el Govern de les Illes Balears també té
competències. Jo no crec que sigui una esmena, com a esmena
de substitució no li podem donar suport, perquè parlam de les
competències, però presenti-ho vostè com a proposició no de
llei i nosaltres li donarem suport, perquè hi ha moltes coses
amb les quals hi estam d’acord. És un suggeriment que li faig,
perquè crec que a les polítiques d’habitatge hi hem de prendre
part tots i tothom ha de tenir la seva responsabilitat. El Govern
de l’Estat, el qual tampoc no ha tengut uns èxits que puguem
aplaudir, però també el Govern de les Illes Balears ha
d’assumir les seves responsabilitats i si veu que aquelles
polítiques que fa en matèria d’habitatge no són suficients el que
ha de fer és posar-hi les eines necessàries i els recursos
suficients com per poder donar solució als problemes dels
ciutadans, el qual, en definitiva, és el primer responsable dels
seus habitants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el grup
presentant per acceptar o rebutjar l’esmena i per
contradiccions, si n’hi hagués hagut, per un temps de cinc
minuts, l’Hble. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair
en primer lloc el suport a aquesta moció, manifestat pels grups
parlamentaris Esquerra Unida i Els Verds i PSM-Entesa
Nacionalista. L’esmena in voce, Sra. Vadell, crec que no la faré
perquè ha de ser acceptada per tots els grups i tanmateix no me
l’acceptaran, vull dir que ho deixarem tal qual està, però estam
d’acord, no tenim llei del sòl i ha estat el gran fracàs d’aquest
govern.

Pel que fa al Grup Parlamentari Popular, Sr. Puche, ha pujat
aquí dalt i m’ha llegit la intervenció, fil per randa, de la
consellera a la seva interpelAlació i jo no li llegiré la meva
rèplica perquè vostè mateix la pot trobar al Diari de Sessions;
m’ha vengut aquí a explicar els quatre eixos del Pla
d’habitatge, el Pla jove, que aquest pla també ha estès les
ajudes a les persones immigrades i bé, ens conta el que ens
conta la consellera cada vegada que ens contesta una pregunta
per escrit, una pregunta oral o ens contesta les interpelAlacions.
Ens ha explicat la teoria, la teoria i la teoria, però aplicació
pràctica cap ni una.

I deixi que li digui que estic molt contenta que hagin
presentat aquesta esmena, ja que aquesta ve a evidenciar el que
vaig dir fa quinze dies en el debat de la interpelAlació: aquí, a
les Illes Balears, ni el Govern de les Illes Balears ni el grup
parlamentari que li dóna suport no fan ni han fet absolutament
res en matèria d’habitatge, no han fet res en política d’habitatge
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i ens presenten ara una esmena en la qual únicament s’insta el
Govern de l’Estat, i la meva moció insta el Govern de les Illes
Balears, perquè té responsabilitats, som al Parlament de les
Illes Balears, les dues proposicions no tenen res a veure, no es
poden substituir una amb l’altra, a part que no hi estam d’acord,
com ara passaré a explicar-li.

Què ha fet el Govern de les Illes Balears fins ara? Res, i per
açò presentam aquesta moció, que ve derivada de la
interpelAlació que li vam fer a la consellera d’aquest govern. I
què volen que els digui? La consellera va negociar el conveni
que es va signar amb el Ministeri d’Habitatge del Govern
estatal per a l’aplicació del Pla estatal, i el va negociar i el va
signar a mida, per tant ara no ens venguin a dir que el Govern
faci o deixi de fer, el Govern central, perquè la responsabilitat
de negociar aquest conveni la va tenir la consellera.

Quant a les propostes de la seva moció, pel que fa a les
ajudes de rehabilitació d’habitatges, no es cregui, Sr. Puche, tot
el que li diuen, vostè entri, s’informi, és tan fàcil com entrar a
la pàgina web del Govern, al Ministeri de l’Habitatge, i veurà
com “La ministra de Vivienda firma la rehabilitación de 576
viviendas en municipios de las Islas Baleares” i després té tot
un seguit d’instruccions, açò està imprès dia 9 de novembre,
vull dir que és posterior a l’Ordre aquesta que vostè anomena
aquí, les instruccions que vostè ha de seguir si vol aconseguir
una ajuda per rehabilitar el seu habitatge. Vull dir que ajudes
per a rehabilitació d’habitatge n’hi ha.

Quant a la modificació de la Llei d’arrendaments urbans per
tal de facilitar el nombre d’habitatges en règim de lloguer. En
quin sentit s’ha de modificar aquesta Llei d’arrendaments
urbans? Vostè m’ho expliqui, hi podrem estar o no, però
almenys ho podrem discutir, però està clar que així com està
plantejada la seva esmena no es pot acceptar de cap de les
maneres.

Promoure les mesures fiscals necessàries tant en la
imposició indirecta estatal com en la normativa comunitària,
per tal d’afavorir una baixada dels preus dels habitatges. En
quin sentit, també, li deman? Vull dir, aquí no m’ho explica,
per tant aquesta esmena buida de contingut de cap manera la
podem acceptar.

Aprovar un pla especial d’habitatge per a les Illes Balears.
La consellera d’Obres Públiques va negociar el conveni amb la
ministra, ho hagués negociat d’una altra manera, si ara no li
agrada no és problema ni d’aquesta diputada ni del Grup
Parlamentari Socialista.

Construir habitatges de promoció pública a les nostres illes,
a càrrec dels pressuposts generals de l’Estat. S’està fent
l’execució del Pla d’habitatge, li torn repetir, si el va negociar
malament la consellera d’Obres Públiques, doncs que el
renegociï, però no és un problema que haguem de debatre aquí.

I quant a suprimir la Societat Pública de Lloguer, ja que el
Govern de les Illes Balears hi va voler colAlaborar no veig quina
nosa els faci aquesta societat pública de lloguer en aquesta
comunitat, per tant no entenc per què s’ha de suprimir. I instar
el Ministeri de l’Habitatge a desenvolupar polítiques que
resolguin de manera efectiva el problema de l’habitatge. Quines

polítiques? Vostè me digui quines polítiques concretes i tal
vegada també hi podríem estar d’acord, però amb els termes
com està redactada la seva esmena de cap manera la podem
acceptar.

I vostè no serà capaç de dir-me quines propostes, entre
d’altres coses perquè el grup parlamentari que dóna suport al
Govern no ha fet res durant aquesta legislatura en propostes
quant a l’habitatge, l’únic que van fer va ser presentar una
proposició no de llei per ampliar el termini dels convenis amb
les entitats bancàries per a la Hipoteca Jove que el Govern pel
seu compte ho hagués pogut fer, sense que vostès fessin cap
tipus de proposició, o sigui que van venir aquí a fer el paperot
per semblar que feien qualque cosa en política d’habitatge, però
realment no han fet res.

I ja no tenc temps, reiterar el que ja els havia dit: ja que
vostès aquí s’ha constatat, s’ha demostrat, ni vostès ni el
Govern fan feina, la facin a Madrid, allà hi tenen diputats i ja
que veig que els agrada més fer d’oposició que de govern,
diguin als seus diputats a Madrid que defensin el que vostè ens
posa a la seva esmena, que ho defensin al Congrés dels
Diputats que crec que és el lloc adient on fer-ho.

Dir-los que assumeixen d’una vegada la seva responsabilitat
perquè l’ordenació del territori pot ser que no sigui
competència del Govern de les Illes Balears, però l’habitatge sí
que ho és, tenen competència en habitatge i per tant tenen
l’obligació de fer polítiques eficaces per als ciutadans
d’aquestes illes.

No ens sorprèn gens que no donin suport a la nostra
proposició, per no dir directament que no donaven suport han
presentat una esmena, així es dissimula una mica més el seu
rebuig a la nostra moció, però sí ens decep veure com la
prioritat del grup parlamentari que dóna suport al Govern no és
el benestar dels ciutadans d’aquestes illes.

Res més, moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Senyores i senyors diputats,
passam a la votació.

24 vots a favor; 29 en contra; cap abstenció, per la qual
cosa queda rebutjada aquesta moció.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 6609/06, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis de
referència.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
6609/06, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
serveis de referència. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula el Sr. Munar.
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EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei segurament que qualcú de vostès
de l’oposició l’hauran haguda de llegir dues vegades, perquè
veuran que instam el Govern de les Illes Balears, no instam el
Govern de l’Estat, per allò de dir, bé, nosaltres sempre passam
o intentam passar el mort als altres, aquesta proposició no de
llei té dues finalitats molt concretes: una és una funció de
missatgeria, és a dir, intentar que allò que nosaltres deim aquí
tengui un cert ressò mediàtic, polític i d’escenificació, i una
finalitat pedagògica, és a dir, explicar, com deia Skiner,
ensenyar és repetir, repetir i repetir, i a veure si a base de
repetir quina és la casuística d’unes illes la resta de l’Estat se’n
fa ressò i entén i assumeix coses que jo comprenc que són
difícils d’entendre, perquè per a una persona que viu a
Extremadura li és molt difícil entendre això dels consells
insulars i això del govern de Mallorca, el govern de Menorca,
el govern de no sé què, i per una persona, amb lògica kantiana,
doncs li és molt difícil d’entendre que uns 20.000 habitants
vulguin tenir un consell. Però si s’aprofundeix, si es coneix la
casuística, si es coneixen les persones, si es coneix el lloc, si es
coneix l’entorn, acabes per entendre-ho fàcilment.

Per tant, en aquest aspecte nosaltres volem explicar això,
per veure si som capaços que ens entenguin. És a dir, quan
nosaltres feim aquesta proposta assumim que hi ha determinats
serveis que han de ser de referència per a la resta de la
comunitat, és evident que l’hospital de Formentera no pot tenir
un servei de neurocirurgia, perquè no hi ha, per entendre’ns,
epidemiològicament parlant seria una barbaritat plantejar-ho,
per tant ha de tenir un hospital de referència, i això, en el cas de
les illes implica una despesa econòmica brutal que necessitam
que la resta de l’Estat entengui i ens ajudi a finançar aquesta
singularitat. És evident que la Llei 16/2003, de cohesió i
qualitat, estableix els criteris per a l’establiment de serveis de
referència i que això afecta concreta Canàries i les Illes
Balears. I per això s’entén que tot aquest tema s’ha de tractar
a nivell financer, amb càrrec al fons de cohesió sanitària.

Això no ha tengut un gran ressò a nivell nacional, i a mi, ja
me coneixen, no em sap gens de greu dir que no va ser sensible
el govern d’Aznar i sembla que no ho serà ara el govern del Sr.
Rodríguez. És a dir, la meva impressió és per això, és que hem
d’intentar explicar i seguir explicant amb delicadesa, amb
educació, però sense abdicar d’allò que n’és el sentit comú. I
per tant aquesta és la finalitat.

En el Ple del Senat, dia 2 de novembre del 2004, una moció
s’aprovà que instava el Govern de l’Estat a promoure en el seu
Consell Interterritorial el Servei Nacional de Salut, el FINS, el
desenvolupament reglamentari i tractament previ de totes
aquelles mesures necessàries per a la designació com a centres
de referència a l’hospital universitari de Son Dureta, al Negrín
i Maternoinfantil de Gran Canària i a Nostra Senyora de la
Candelària i Universitària de Canàries a Tenerife; és a dir, la
finalitat, per tant no era una bogeria ni una brusca d’uns illencs
especials que són a ultramar sinó que altres illencs que pateixen
les mateixes problemàtiques, doncs, i sembla que en el Senat
això es va entendre, tot està molt entès, però he de dir que
després, a la reunió de consellers, per part del ministeri i per
part de consellers d’altres comunitats d’ambdós signes, pareix

que, clar, quan s’han de repartir els doblers, doncs tothom,
naturalment, defensa allò seu i en aquest cas sembla que no hi
ha aquest enteniment de quin és el nostre problema. I per això
nosaltres, repetesc, no ens cansarem d’explicar per activa i per
passiva aquest tema, per veure si finalment som capaços que
ens entenguin i puguin ajudar-nos.

Per això, nosaltres hem presentat aquesta proposició no de
llei, la qual, repetesc, insta el Govern de les Illes Balears, de
qualque manera és donar legitimitat que el Govern, que és qui
ens ha de defensar tant en el tema del Fons de Cohesió
Nacional com en el Consell Interterritorial, doncs instar-lo que
segueixi explicant i demanant tantes vegades com calgui allò
que sembla que per a nosaltres és absolutament evident i que,
a més d’evident, en aquest cas, és transcendent, perquè això
minva molt els nostres recursos econòmics, la nostra
finançació, perquè naturalment en el cas de Formentera, fins
ara és una doble insularitat i nosaltres tenim Menorca i Eivissa
que tenen aquest tema.

A part d’això, nosaltres hi hem inclòs també dues qüestions
que ens pareixen fonamentals: una és el CIMERA, el Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada, i quan dic
centre, dic centre internacional, és a dir una cosa que està
suportada a nivell europeu, que gaudeix del vist-i-plau de les
universitats espanyoles, fins i tot del ministeri en aquest sentit,
però que, paradoxalment, després, quan arriba al tema de salut
i concretament al Consell Interterritorial, sembla que no està
vist amb els mateixos ulls.

I el Banc de Llet Materna, en aquesta comunitat es va ser
capdavanter en aquest tema, es va muntar una infraestructura,
té totes unes possibilitats que no les podrem explotar pel nostre
nombre d’habitants, però que la infraestructura hi és, que les
possibilitats hi són i que si se’ns reconeixia que fóssim centre
de referència per a tot l’Estat, doncs nosaltres tendríem unes
ajudes econòmiques i podríem donar un servei a altres
comunitats que no tenen possibilitats de fer-ho per qüestions
lògiques.

Per tant, la nostra proposta, és bàsicament presentar aquesta
proposició no de llei amb aquestes dues propostes concretes,
que és instar el Govern de les Illes Balears a defensar un
desenvolupament específic per a les zones estratègiques
sanitàries d’allò que ordena la Llei de cohesió i qualitat del
sistema nacional de salut en relació amb la designació de
centres de referència, és a dir, no demanam més que una cosa
que existeix, que en el Senat s’ha aprovat, però que no està
reglamentat i que sembla que hi ha una certa desídia, i estic
convençut que no és per part del ministeri, perquè si en el
ministeri totes les comunitats el pressionaven segurament que
ho faria, però clar, molts de vostès ja saben molt de gestió
administrativa i saben que tots, quan anam a una taula amb
altres comunitats, el que defensam és allò nostre i sabem que el
que hi ha és el que hi ha i si els altres han d’amollar d’allò seu
per donar-te, doncs procuren no escoltar.

Per tant, nosaltres amb aquest discurs, el segon punt,
naturalment, és que dugui a terme iniciatives que permetin la
consideració de centre de referència l’hospital universitari de
Son Dureta, Verge del Toro, hospital de Can Misses, el Centre
d’Especialitat de Formentera i serveis de referència que s’hi
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ubiquin, així com la consideració com a centres de referència
de la CIMERA i del Banc de Llet Materna. Per tant, no
pressionam, no demanam, no instam el Govern de l’Estat, no
ens dedicam a crear un problema als altres que tenim nosaltres,
simplement feim una exposició per donar autoritat moral a la
nostra consellera i al nostre govern que quan demanen allò que
nosaltres sí sabem que és una necessitat imperiosa per poder
consolidar aquesta estructura d’illes i donar-los el servei que es
mereixen, doncs que tenguin el reforç que el Parlament en Ple
els suporta.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. El Grup Parlamentari Socialista
ha presentat una esmena de substitució, RGE núm. 10375/06,
per defensar aquesta esmena té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. És cert, Sr. Munar, que la Llei de
cohesió considera les Illes Balears com a estratègiques dins el
sistema nacional de salut i que els centres de referència que s’hi
ubiquin seran finançats pel fons de cohesió. També és cert, i
vostè ho ha dit, que el fons de cohesió que es va crear és un cos
que és un fons molt petit, des del principi, ho segueix sent ara,
s’ha duplicat de l’any passat a aquest a 96 milions d’euros, però
és evident que tot el que abasta el fons de cohesió 96 milions
d’euros no és absolutament res i menys pel que demanen vostès
amb aquesta proposició no de llei. També és cert que la
transferència de sanitat que tenim i que vam acceptar no està
ben dotada, però la llei que tenim és la llei que tenim, no
podem demanar més perquè no ens toca legalment i açò és el
que ens trobem en aquest moment.

Jo li he de dir que jo un dia, fa un any, parlant amb un
conseller del Partit Popular i després hi havia un director
general d’una conselleria de Sanitat d’Astúries, concretament,
del Partit Socialista, i quan parlava jo de la sanitat, dels
problemes a Balears de la insularitat, em van treure temes de la
dispersió geogràfica que tenen ells a Galícia, per exemple, o els
problemes que tenen a Cantàbria i a Astúries amb la dispersió
i amb pobles petits molt separats, molt allunyats, i venien a dir
que era quasi el mateix viure a Potes que viure a Menorca,
m’entén? Jo no sé si és cert o no, però jo vaig quedar bastant
bloquejat perquè potser tenen raó. D’aquí ve, ho he pensat quan
vostè ha dit quan seuen a una taula cadascú estira d’allò seu i
si han de cedir allò seu evidentment no se cedeix, amb 96
milions d’euros poca cosa hi ha per repartir, és evident.

Dit açò, nosaltres donarem suport al primer punt genèric
que han presentat vostès i després hem presentat una esmena de
substitució del segon punt, i l’hem presentada perquè el dia 10
de novembre, com vostè sap, es va desenvolupar el Reial
Decret 1302/2006, pel qual s’estableixen les bases per a la
designació i acreditació de centres de referència, que és
concretament el que avui discutim aquí, centres de referència.
I en aquest decret, el qual surt publicat al BOE de l’11 de
novembre, es parla del que és un centre, un servei o una unitat
de referència; diu els criteris que faran per a la designació de
centres de referència; diu “Demostrar conocimiento y

experiencia suficientes en el manejo de patologías; haber
tenido o preveer un volumen de actividad suficiente en la
técnica”, vull dir que siguin coses, serveis molt importants,
molt especialitzats, no tots. Hi haurà un comitè de designació
dels centres, mitjançant el Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut i explica el procediment pel qual es designen
els centres, els serveis o les unitats de referència, que ho fan a
proposta de les comunitats autònomes, però evidentment a
proposta de les comunitats autònomes a l’article 2 diu qui serà
centre de referència, qui pot ser unitat de referència o servei de
referència, i diu concretament malalties que requereixen una
tecnologia molt avançada, malalties rares que per la seva baixa
prevalença necessiten concentració a determinats hospitals,
evidentment centres de referència, perquè és que si anam
ampliant un centre de referència, carai, el centre de salut de
Sant Joan, del qual jo som usuari, és centre de referència,
centre de referència meu, però no per això ho ha de pagar,
entenc jo, el Govern central.

Nosaltres estam d’acord que determinats serveis a
determinats hospitals són unitats de referència, com podria ser,
i jo crec que és el paradigma, la unitat de cirurgia cardíaca de
Son Dureta, o la unitat de neurocirurgia de Son Dureta, perquè
és que ha de ser així, o el CIMERA, a nivell europeu, com diu
vostè, i jo hi estic d’acord, no estic d’acord que l’ib-salut pagui
3 milions per mantenir el CIMERA, ha de pagar la conselleria
l’avaluació, el Govern central i qui sigui perquè sí és un centre
de referència.

El de la llet materna probablement també, però no em faci
dir que n’hi ha algunes altres a la seva proposta que no entren
com a un servei de referència. Miri, vostè i jo som polítics
accidentalment, però som sanitaris i avui vostè defensa una
cosa que, i a mi m’ha passat altres vegades que he hagut de
defensar, que no acabo d’entendre, nosaltres no podem acceptar
el segon punt com a una addenda del seu; nosaltres pensam que
el segon punt seu s’hauria de treure, nosaltres l’havíem
substituït per un punt que diu “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a proposar els centres, serveis i unitats que
puguin ser considerats de referència, d’acord amb l’article 3 del
Reial Decret tal”. Vull dir que, a més deixàvem mànega
absolutament ample al Govern de les Illes Balears per demanar
els que consideri oportuns, no deim en cap moment cirurgia
cardíaca, no, no, doncs potser d’Eivissa i de Formentera n’hi ha
algun, no ho sé, però deixam els que puguin ser considerats de
referència, però d’acord amb el Decret, que és claríssim i que
diu qui són els que poden ser centres de referència.

Per això, Sr. Munar, nosaltres aprovaríem, donaríem suport
al primer punt seu i aprovaríem el segon punt nostre. Quant al
segon seu nosaltres pensam que no és acceptable; no hi votarem
en contra perquè hi ha parts del punt que són assumibles, però
ens haurem d’abstenir i lamentablement no podrem anar tots a
una a demanar açò perquè consideram que no seria adequat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, Sr. Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Tenc l’estranya sensació que
ens trobam davant una proposició no de llei referida a
finançament sanitari, una mica disfressada d’establiment de
serveis de referència, perquè l’objectiu que sembla molt clar
llegint l’exposició de motius és que el que aquí demanam és un
finançament estatal, un finançament estatal que, com ha dit el
Sr. Gascón, si l’hem de treure del fons de cohesió tal com està
dotat ara mateix, i no està pitjor del que estava fa uns anys, idò
tampoc no dóna per a moltes alegries, i és una manera, crec,
una mica estranya de reivindicar millor finançament sanitari.

Crec que estam tots d’acord amb el fet que el finançament
-ara hi estam tots d’acord- que el finançament sanitari que va
arribar amb les transferències era insuficient, que continuam
amb un finançament que no és el que correspondria i que hi ha
dificultats per resoldre aquests temes. Potser amb l’aprovació
del nou estatut i tot el que s’ha negociat ara hi haurà millors
situacions. Però, clar, propostes que es facin per obtenir un
millor finançament han de ser coherents, han de ser raonades i
jo crec que no hem de demanar qüestions que no estiguin també
dins una lògica sanitària, i ens sembla que en el segon punt
d’aquesta proposició hi ha coses que surten d’una lògica
sanitària. 

El Sr. Munar, avui amb una intervenció bastant més suau
del que ens té acostumats i una mica pedagògica, com quasi
sempre, encara que vol fer pedagogia cap a l’exterior, ens ha
relatat com estan les coses a Canàries i ens ha relatat també
quins són els hospitals que tenen serveis de referència. Per
exemple a El Hierro no n’ha citat cap, crec que no n’hi ha. 

(Intervenció inaudible)

I La Gomera tampoc, em diuen per allí, des del Partit
Popular.

Bé, llavors nosaltres també el primer punt no tendríem cap
inconvenient per aprovar-lo tal com està; en el segon tenim més
inconvenients i si no hi ha un acord amb el Grup Socialista, que
ha presentat una esmena que nosaltres consideram raonable, o
amb alguna transacció, sí que demanaríem votació separada
perquè crec que tal com està redactat no respon realment a
criteris sanitaris raonables. Pretendre que tots els hospitals de
les Illes Balears, inclòs com es diu aquí el centre d’especialitats
de Formentera -ara ja no sé quants d’hospitals, per cert, ha fet
la consellera, si tres, quatre o dos, perquè és un centres
d’especialitats, no?, però bé, és igual-, crec que està molt bé
que facin pressió per demanar major finançament, però és
bastant difícil pensar que en qualsevol -i no vull insistir més, no
vull entrar en més detalls-, en qualsevol dels centres que es
diuen aquí necessàriament s’ha de reconèixer i per tant hi haurà
una obligació de finançament estatal.

Jo crec que si la proposta es fa amb uns plantejaments més
raonables és més fàcil que ens facin cas, i demanaríem o bé que
s’assumeixi l’esmena del Grup Socialista, o bé algun tipus de
transacció que no arribi a aquest grau de concreció, que jo crec
que és sincerament molt difícil d’assumir. I si això no fos així
demanaríem votació separada, perquè tal com està no hi
votaríem en contra però tampoc no podem dar-hi suport amb

aquesta redacció, que ens pareix que és poc real i és poc
afortunada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens deia el portaveu que
l’haurem haguda de llegir un parell de vegades perquè insten el
Govern de les Illes Balears a fer coses. No hi ha importat, Sr.
Munar; en temes de salut no és la primera vegada que s’insti
des del Partit Popular el Govern a fer coses.

I això de la finalitat de fer un poc de propaganda i de
pedagogia, ens pareix bé, és a dir, cadascú ho fa així com troba
que ho ha de fer i la pedagogia sempre és necessària, fins i tot
des d’aquesta cambra.

Compartesc amb vostè que deu ser difícil d’entendre vist
des de fora, si no s’aprofundeix bé, que nosaltres reclamem
aquests temes, i segurament sí, que deu ser difícil d’entendre
perquè, mirin si ho deu ser, que la Llei de cohesió i qualitat,
aprovada per un govern del Sr. Aznar, es va aprovar amb les
Illes Balears a fora; és a dir, dins el text original de la llei la
primera vegada que es va aprovar, o quan es va aprovar,
Balears no hi era, no hi era ni considerada de referència com a
comunitat autònoma, només hi havia Canàries, i el Sr. Aznar
era el president i hi havia hagut un ministre -no sé si encara hi
era en aquell moment o si ja l’havien alliberat perquè era
candidat- hi havia hagut un ministre de les Illes Balears, el Sr.
Matas, dins el Consell de Govern. Per tant ni el Sr. Matas no
els va poder fer entendre en aquell moment la importància que
té per a nosaltres això. Després, quan el pacte de progrés ja no
hi va ser, és vera, amb una llei d’acompanyament es va
arreglar. Per tant benvingut sigui i després estam al mateix
nivell, en principi, que Canàries.

Jo el que no acab d’entendre és si els arguments que
exposam per demanar a Madrid aquest desenvolupament són
vàlids. En primer lloc el primer punt demana desenvolupament
específic per les zones estratègiques sanitàries d’allò que
ordena la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut. Jo m’he llegit la llei unes quantes vegades, també m’he
llegit el reial decret, i no parla de zones estratègiques sanitàries;
parla de centres, d’unitats, de serveis, i després diu que
Canàries i les Illes Balears seran considerades estratègiques,
però no és que es parli de zones en si, sinó que parla de dues
comunitats autònomes. Jo he d’entendre, o voldria entendre i
vós m’ho podeu explicar, que aquest primer punt on deis
“desenvolupament específic per a les zones estratègiques
sanitàries” deu voler dir “desenvolupament específic per a les
dues comunitats que són considerades estratègiques”, perquè si
no és així amb aquests arguments a Madrid podrem anar a
demanar molt, però tornaran ser molt poc sòlids perquè ens
facin cas. I si amb arguments sòlids no ens fan cas, fins i tot
tenint un ministre com teníem aquella vegada, sense regir-nos
pel que diu la llei i pel que diu el reial decret que la
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desenvolupa difícilment crec que ens podran fer cas, tot i que
el Partit Socialista ha anunciat també el seu suport, vull dir que
ja seríem més.

I referent al segon punt jo compartesc els arguments que
han donat els dos grups que m’han precedit. Jo entenc, pel que
he llegit la llei i pel que m’he repassat el reial decret, que
demanar centre de referència a Formentera és quasi fer un
brindis al sol. Els centres, els serveis i les unitats de referència
han quedat molt marcats, la llei ja ho deia bastant, però han
quedat molt especificats amb el reial decret que desenvolupa
aquesta llei; per tant demanar Formentera, en base a què?,
perquè diu “alt nivell d’especialització i d’experiència”. El
centre d’especialitats de Formentera encara no existeix, per tant
quin nivell d’experiència pot demostrar? Jo entenc que allò
lògic seria que Formentera, Menorca, entrassin dins el primer
punt, dins allò que vostè diu..., entenc que vol dir això; vull dir
que jo li donaré suport al primer punt però només entenc que
vol dir això, no que n’estigui segura.

I evidentment a nivell d’Illes Balears hem de tenir serveis
de referència només de la comunitat, per mor que som illes; i
a nivell estatal a mi se’m fa difícil que l’Estat ens doni serveis
de referència a nivell estatal que obligaran a desplaçar pacients
des de la resta de l’Estat a una illa, quan és molt més lògic, així
com estan els doblers, i sobretot els doblers públics, que s’han
d’administrar bé, que es faci a llocs de fàcil accés des de tot
l’Estat.

Ara, és vera que Son Dureta ho ha de ser en algunes àrees
i sobretot de les Illes, i evidentment CIMERA i el Banc de llet
materna per descomptat que sí, això no necessita desplaçar cap
pacient i és un servei del qual es pot beneficiar tot el sistema
sanitari de l’Estat.

Res més. Jo crec que de fet també una mica aquesta
proposició no de llei també desenvolupa un objectiu que
s’havia marcat la Conselleria de Salut dins els seus pressuposts
des del primer any, que venia any rere any dient que
incrementaria el finançament a través del fons de cohesió
sanitari; no va voler en el seu moment el Partit Popular fer el
suport a la comunitat autònoma sinó que el va fer al Govern de
l’Estat, aleshores governat pel Partit Popular, a l’hora de les
transferències i cerquen sistemes de finançament. En algunes
coses creim que és adequat demanar-ho, en altres ens temem
que la fórmula no és la més adequada per allò que li he dit
abans: que hi ha serveis que difícilment podran ser de
referència, i això de les zones estratègiques, que vull entendre
que vol dir desenvolupar les zones estratègiques de Canàries i
de les Illes Balears.

Jo li demanaria que acceptàs l’esmena que li ha proposat el
Grup Socialista, que crec que és molt encertada amb uns
arguments bastant sòlids, afegint-hi, si vostè vol, CIMERA i
això, que crec que és necessari, CIMERA i el Banc de llet
materna. I també li demanaria vot separat, perquè demanar per
demanar sense uns arguments que ens puguin fer cas se’m fa
difícil. Si no en tot cas ens abstendríem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bé, si vostès se n’adonen ho he explicat al principi de la meva
intervenció: això forma part d’un procés i dins aquest procés,
que un ministre en el seu moment no fos capaç de convèncer un
govern, finalment amb menys que un ministre ja s’han
aconseguit moltes coses; de moment les Illes Balears també
formen part declarada com a zona estratègica. Per tant dins
aquest procés tot el que sumem és correcte.

Com que això nosaltres ho vàrem presentar dia 18 de juliol
i el novembre hi ha hagut aquest canvi, a mi..., he hagut
d’explicar als meus exactament això i com que em consider una
persona incansable quan el sentit comú és el que preval i crec
que el doctor Gascón és una allau de sentit comú i el que
planteja és sentit comú, idò nosaltres acceptarem substituir el
punt 2 en vistes que això sigui per assentiment i en vistes que
Madrid, que la resta de comunitats, no entenguin que això és
una quimera de quatre bojos, sinó que és el sentir d’una
comunitat que pateix una insularitat, en alguns casos una doble
insularitat, i que necessitam que entenguin aquesta casuística
perquè, Sr. Ramon, no és només una qüestió de finançament.
Vostè planteja molt correctament que amb 91 milions de
pessetes el que puguem anar a pescar és poc. 

Jo crec que en aquests moments, com deia al principi,
aquest procés fa que s’estiguin fent les autopistes de futur per
finançar les comunitats, i aquell projecte que a priori pot ser
pot aparent té una profunditat i un calat molt majors, és a dir,
de la forma en què vénen els esdeveniments dins el món de la
ciència, cada vegada més nosaltres hem d’estar preparats i hem
de tenir les infraestructures preparades, i hem de tenir..., per
donar resposta als ciutadans, i en el cas d’ultraespecialitats,
això a comunitats més petites, com poden ser les illes més
menors, idò tendran més dificultat. Si nosaltres deixam les
pistes preparades perquè puguem donar el servei i la resposta
que mereixen tots els ciutadans, visquin on visquin de la nostra
comunitat, allò que ara pot parèixer poc important al final ho
serà.

Per tant no ens cansem de demanar. Repetesc, no és una
qüestió de finançació, i l’únic petit element de discrepància
amb el Sr. Gascón seria que la finançació s’ha de demanar..., ja
s’ha demanat... No, el problema de la finançació és que només
que ens reconeguin el milió de targetes sanitàries que tenim ara
i que abans no teníem, idò nosaltres tendríem una finançació
molt superior a la que ens vendrà per fons de cohesió i de pla
estratègic. Simplement el que volem és deixar l’estructura feta
perquè els futurs governs nacionals i comunitaris facin possible
que els nostres ciutadans tenguin allò que es mereixen en les
condicions que es mereixen, i per tant, perquè ho vegin clar tant
el ministeri com les altres comunitats, idò indiscutiblement serà
per assentiment, perquè no pot ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar.
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Escoltat el debat aquesta presidència demana a tots els
diputats si es pot aprovar per assentiment. Per tant queda
aprovat per assentiment i s’aixeca la sessió.
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